
INTRODUÇÃO

A presente tese se insere no processo de investigação sobre o rural da Região

Metropolitana de Curitiba (RMC) que vem sendo desenvolvido ao longo do percurso do

programa de doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do

Paraná. O objetivo geral é compreender as estratégias que possibilitam a reprodução social

dos agricultores familiares, que é dinâmica e está circunscrita em um ambiente físico e social

do meio rural que se transforma constantemente. Tal objetivo foi construído no contexto das

reflexões desenvolvidas pelos doutorandos1 vinculados à linha de pesquisa “sistemas sociais,

sistemas técnicos e recursos naturais de áreas rurais” (atualmente “ruralidades, ambiente e

sociedade”), da turma V (2002), que definiu como problemática geral da pesquisa

interdisciplinar “analisar como os agricultores, em especial os agricultores familiares, se

reproduzem e se transformam no contexto da heterogeneidade socioambiental do rural da

RMC”.

O propósito do programa de doutorado é empreender um esforço de teorização e

de construção metodológica que vise superar a visão limitada do especialista disciplinar para,

a partir de uma conduta interdisciplinar, buscar compreender as inter-relações entre sociedade

e natureza. Para tratar da complexidade apresentada pela problemática do desenvolvimento e

do meio ambiente, é necessário estabelecer o diálogo entre as diferentes disciplinas ou áreas

do conhecimento, ou seja, entre as Ciências da Natureza e da Sociedade. Deste modo, a

interdisciplinaridade passa à centralidade na atuação científica, pois permite que se estabeleça

uma colaboração científica para estudar os objetos e as dinâmicas na interface do sistema

Natureza e do sistema Sociedade, “no espaço onde nenhuma compreensão é possível sem o

apelo simultâneo das propriedades dos dois sistemas” (ZANONI et al, 2002).

De acordo com essa perspectiva, o grupo de doutorandos integrou-se a um

programa de pesquisa em andamento desde 1996 (turma II), o qual decorre das preocupações

que motivavam o debate sobre os problemas metropolitanos, principalmente sobre os

conflitos entre a sociedade e o meio ambiente, que emergem do processo de ocupação

intensiva da RMC e da pressão sobre os recursos naturais. Ao enfrentar o desafio de dar

continuidade ao programa de investigação sobre o rural metropolitano pareceu, inicialmente,

que seria preciso pensar num rural de pequenas proporções e com uma integração forte com a

dinâmica da metrópole, o que justificava as preocupações com os conflitos ambientais. À

                                                
1 Grupo formado por: 2 sociólogos; 1 geógrafo; 1 biólogo; 1 economista e 2 agrônomos
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medida em que os doutorandos foram tomando contato com as teses já elaboradas, realizando

o diagnóstico socioambiental, visitando os municípios, conversando com informantes de

instituições e entidades sociais vinculadas ao universo rural, essas primeiras impressões foram

sendo, em alguns casos, confirmadas, mas, em outros, refutadas.

O que mais chamava a atenção era a singularidade dessa região metropolitana em

possuir a maior área rural entre as metrópoles brasileiras e apresentar uma relevante e

diversificada agricultura familiar em um ambiente natural diverso e heterogêneo. Como relata

Moura et al (2004), a RMC é a Região Metropolitana, entre as aglomerações urbanas de

caráter metropolitano, com maior extensão territorial (área de 15,5 mil Km²) e com o maior

contingente de população rural (1970: 20,09%; 2000: 8,82%)2 dentre os 2,7 milhões de

habitantes. A agricultura familiar é responsável por em torno de 80% das unidades rurais

(MDA/INCRA, 2003) e cerca de 93% dos imóveis rurais tinham menos de 50 hectares, os

quais ocupavam apenas 27% da área total (INCRA/MDA, 1996). Essa agricultura familiar

abriga vários tipos de produtores: tradicionais voltados à produção de subsistência; produtores

que incorporaram as demandas do mercado de produção de grãos, batata e cebola, com forte

uso de tecnologia e insumos químicos; produtores de frutas e silvicultores; produtores ultra-

integrados ao mercado de olerículas e, mais recentemente, os produtores orgânicos.

Porém, mesmo significativo, trata-se de um rural aparentemente “invisível” para as

políticas públicas, pois sua relevância restringe-se às suas funções de atendimento às

demandas urbanas da metrópole, tanto no que se refere à produção de alimentos, de

possibilidades para o turismo, como à preservação dos recursos hídricos e remanescentes

florestais. Essa relativa invisibilidade acaba ocultando a importância do rural metropolitano

que, dentre outros aspectos, abriga uma população significativa (que se aproxima de 250 mil

pessoas), é constituído de municípios rurais que, em alguns casos, a população rural excede

80% da total e participa com uma importante produção agropecuária para a RMC e para as

demais regiões. Importância porque é um espaço em que transcorre a vida dos agricultores,

que procuram manter o patrimônio social, cultural, ambiental e fundiário de suas famílias e da

comunidade para usufruto, também, da sociedade mais geral, já que muitos desses aspectos

transcendem os interesses locais.

Nesse caminho é que o grupo de doutorandos foi construindo os projetos

individuais de pesquisa, articulados com a problemática geral e com os procedimentos

                                                
2 São Paulo: 4,2%; Rio de Janeiro: 0,5%; Belo Horizonte: 2,5%; Brasília: 6,7%; Fortaleza: 3,5%; Porto Alegre: 4,5%; Recife:
3,1%; Salvador: 1,6%; Belém: 2,3%; Campinas: 2,9%; Goiânia: 1,6%. Fonte: IBGE, 2000; PNUD 2003; IPEA, 2002. IN:
MOURA, R; DELGADO, P; DESCHAMPS, M; CARDOSO, N.  A realidade das áreas metropolitanas e seus desafios na
federação brasileira: diagnóstico socioeconômico e da estrutura de gestão. Curitiba: IPARDES, 2004.
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metodológicos definidos coletivamente. O trabalho interdisciplinar na perspectiva da

reprodução da agricultura familiar era construído no sentido de contribuir para a compreensão

das múltiplas dimensões desse rural da RMC. A partir da definição da problemática geral de

pesquisa o grupo, com base nas recomendações metodológicas dos coordenadores das

oficinas de pesquisa pela escolha de um espaço físico e social comum de investigação, optou

pelo estudo de três comunidades rurais. Isso foi fruto de um longo processo de análise e de

escolhas baseadas no diagnóstico social, econômico e ambiental da RMC, além da primeira

fase de pesquisa de campo, composta de entrevistas com informantes qualificados

(representantes de instituições e entidades ligadas à agricultura) e lideranças de várias

comunidades que poderiam atender aos objetivos do grupo. Ao final desse processo, a escolha

foi por três comunidades rurais que ilustravam a diversidade e a heterogeneidade social e

ambiental da agricultura familiar da RMC. Elas estão localizadas nos municípios a leste/sul de

Curitiba, sendo uma em São José dos Pinhais, chamada comunidade do Mergulhão, a outra

em Mandirituba, chamada Santo Amaro Um e, em Tijucas do Sul, a comunidade de Postinho.

O referencial teórico e metodológico utilizado para a construção da presente tese

está relacionado diretamente com a problemática geral da linha do rural e responde ao

principal objetivo que norteia esse trabalho. O ponto de partida foi buscar algumas referências

no pensamento marxiano sobre a reprodução material e imaterial das coletividades humanas,

observando, nessa construção teórico-metodológica, o movimento de permanência e inovação

e a noção das múltiplas dimensões contidas no processo de reprodução. O passo seguinte foi a

ampliação do quadro analítico com as contribuições de Bourdieu, o qual procura, através dos

conceitos de “habitus” e “estratégias”, recuperar o “lado ativo do conhecimento prático

abandonado pela tradição materialista” (BOURDIEU, 2001, p.167). Para ele, o processo de

reprodução social é orientado pelo “senso prático” para resolver os problemas concretos da

vida cotidiana. Senso prático contido nas estratégias estabelecidas para garantir a reprodução

social, as quais são informadas pelo habitus e pelos projetos de futuro dos atores sociais

circunscritos num espaço físico e social.

Nesse sentido, as contribuições de Raynaut et al (1994 e 2002) na formulação do

conceito de “situação de vida” foram pertinentes porque permitiram avançar na compreensão

da relação entre as disposições para o agir e o estabelecimento das estratégias de reprodução

social, as quais estão em e na relação com as condições sociais e ambientais nas quais se

realizam tais ações. Suas contribuições estenderam-se à abordagem metodológica que os

autores fazem sobre os diferentes domínios da reprodução (social, biodemográfica,
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econômica, ecológica), o que contribuiu com a análise das dimensões da reprodução que

interferem e condicionam a reprodução social dos agricultores familiares.

Tal opção teórica permitiu compreender que o senso prático dos agricultores

conduz ao estabelecimento de determinadas estratégias que asseguram a reprodução social de

suas famílias e do patrimônio fundiário de acordo com as multidimensões da reprodução, ou

seja, em seus aspectos sociais, culturais, econômicos, demográficos, ambientais e políticos.

Foi nesse caminho que ocorreu a construção de mais duas etapas da pesquisa empírica nas três

comunidades escolhidas. Identificada como a segunda etapa da pesquisa de campo, foram

realizadas, durante os meses de julho a novembro de 2004, as entrevistas com base em um

formulário pré-elaborado pelo grupo de doutorandos, com questões abertas e fechadas que

possibilitaram uma caracterização pormenorizada das condições de vida, da estrutura

produtiva, das tecnologias utilizadas, das condições concretas de ações de conservação ou

degradação ambiental, entre outras. As entrevistas foram feitas com a quase  totalidade dos

agricultores familiares identificados em cada comunidade, somando 94 entrevistados: 22 em

Mergulhão, 32 em Postinho e 40 em Santo Amaro Um. Foi possível então, partindo desses

resultados, identificar as diferentes dinâmicas sociais, econômicas e ambientais nas três

comunidades, além de proporcionar, a cada um dos doutorandos, a possibilidade de adoção

dos encaminhamentos necessários para atender aos objetivos de cada tese. Após esse percurso

é que a etapa final de pesquisa de campo foi organizada: de modo que o trabalho conjunto

seguisse um outro ritmo, ou seja, atendesse mais especificamente aos interesses de cada

doutorando, o que fez com que o grupo se dividisse em subgrupos de trabalho.

Para analisar como as multidimensões da reprodução interferem nas estratégias de

reprodução social dos agricultores das comunidades selecionadas, a autora do presente

trabalho realizou toda a preparação e a realização da última fase de pesquisa de campo em

conjunto com o agrônomo que compõe o grupo. O esforço foi para que não se perdessem de

vista as contribuições dos dois campos científicos (ciências da natureza e ciências sociais) na

construção do roteiro de perguntas abertas e da escolha dos agricultores a serem entrevistados.

Deste modo, chegou-se à escolha de 19 famílias (5 em Mergulhão, 7 em Postinho e 7 em

Santo Amaro Um) envolvidas nessa fase (setembro/outubro de 2005), escolhidas através de

uma tipologia das condições de vida e das condições de conservação do meio ambiente

próximo dos agricultores, combinada com uma tipologia de integração ao mercado e de uso

de tecnologia, levando em conta os diferentes sistemas produtivos. Essa etapa de campo

priorizou a reconstrução das trajetórias familiares no estabelecimento rural através de uma
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detalhada investigação, da qual resultaram importantes e enriquecedores depoimentos

utilizados em todo o processo de análise.

Para delimitar o objeto de estudo, foi necessário reconstruir o debate no contexto

teórico da emergência da categoria “agricultura familiar” tanto no pensamento sociológico

brasileiro e nas abordagens sobre o modelo de desenvolvimento implementado no país com a

modernização do campo e seus impactos no universo camponês como também nas críticas e

“resistências” a tal modelo. As reflexões sobre o processo de desenvolvimento da agricultura

familiar no Brasil e na RMC permitiram colocar em evidência o fato de que o modelo de

desenvolvimento hegemônico de base produtivista não homogeneizou o campo brasileiro nem

transformou todos os agricultores em empresários modernos. Ao contrário, como um modelo

implementado via políticas públicas, ele favoreceu segmentos da agricultura brasileira

adequada a sua lógica, não modificou as relações de dominação da grande propriedade, não

generalizou os avanços tecnológicos e nem resolveu o problema crônico da fome no país.

Acabou promovendo uma diversificação da agricultura familiar porque os agricultores que

permaneceram no meio rural buscaram estabelecer estratégias de reprodução a partir das

condições do espaço físico/social que os englobava. Essa diversificação é ampliada hoje pelas

novas demandas para o rural, vinculadas às questões ambientais, ao turismo rural, à produção

mais “natural”, entre outras.  Essas questões são evidenciadas e analisadas a partir das

experiências dos agricultores familiares das três comunidades pesquisadas.

A hipótese geral que orientou o processo de investigação sobre a agricultura

familiar nas comunidades de Santo Amaro Um, Mergulhão e Postinho tem a seguinte

formulação: os dados e informações preliminares colhidos na primeira e segunda fase de

campo permitiram constatar que existia uma importante diversidade das condições de vida e

das práticas em relação ao meio ambiente nas três comunidades, logo, supõe-se que existem

diferentes estratégias de reprodução social (reprodução de patrimônio sociocultural e

fundiário-produtivo da família), vinculadas às restrições, pressões e oportunidades para a ação

desses agricultores. As restrições, pressões e oportunidades ocorriam, por um lado, pelas

diferentes relações com as demandas da metrópole, com o mercado, com as políticas públicas,

com as leis ambientais, com o meio físico, entre outras. Por outro lado, através das lógicas

familiares que se revelavam nas diferentes opções produtivas, nas práticas em relação ao meio

ambiente, nas relações com o patrimônio fundiário, na organização do trabalho, na

participação social, entre outras. Lógicas familiares que, segundo se pressupunha, continham

as estratégias de reprodução social que asseguravam a continuidade de um modo de vida e de
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uma identidade social circunscritas num dado espaço físico/social em contínuo movimento,

ou seja, espaços que são dinâmicos e implicam em constantes adaptações e mudanças.

Deste modo, os capítulos que compõem a presente tese foram construídos no

sentido de dar evidência às estratégias de reprodução social dos agricultores familiares

observando as várias dimensões da reprodução que interferem nesse processo. O primeiro

capítulo trata da discussão teórica que levou à construção da categoria analítica da

“reprodução social”, tal como utilizada nessa tese, traz o debate sobre o meio ambiente e o

desenvolvimento e discute a construção sociológica do conceito de agricultura familiar e o

processo de seu desenvolvimento no Brasil. Ainda no primeiro capítulo consta o

detalhamento da abordagem metodológica e das técnicas de pesquisa, com a justificativa das

escolhas realizadas pelo grupo de doutorandos e por essa pesquisadora. O segundo capítulo

trata do espaço físico e social em que vivem os agricultores familiares da RMC (Região

Metropolitana de Curitiba) e traz uma introdução sobre as três comunidades com a discussão

da sua inserção ou exclusão na dinâmica da metrópole. O terceiro capítulo versa sobre as

estratégias fundiárias, produtivas e técnicas e de conservação ou degradação ambiental a partir

da relação dos agricultores com a terra e com o patrimônio familiar. O quarto capítulo refere-

se à análise do quadro das condições de vida e das relações sociais estabelecidas pelos

agricultores, bem como das estratégias de trabalho, de segurança alimentar e de participação

social, as quais são capazes de garantir a reprodução social das famílias agricultoras em seus

estabelecimentos e em suas comunidades. Por fim, o capítulo 5 destina-se às conclusões do

presente trabalho.
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1. AS ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA

FAMILIAR: CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE PESQUISA

1.1. Aspectos teóricos

1.1.1. Categoria de análise: a “reprodução social”

As reflexões contidas nesse item tratam das contribuições teóricas das sociologias

clássica e contemporânea para a construção da categoria “reprodução social” a partir das

elaborações de Marx e de Bourdieu. Assim, através de Marx e Engels, são retomadas

referências sobre as questões de método, sobre as condições de reprodução material (que

inclui a natureza) e imaterial das coletividades humanas, sobre a dinâmica contida no

movimento de permanência e inovação presente no processo de reprodução do capital

(simples e ampliada) e sobre a noção de múltiplas dimensões da reprodução. Tais referências

permitiram construir um quadro de análise ampliado, já que o mesmo conta também com as

contribuições de Bourdieu, para quem o processo de reprodução social está vinculado às

estratégias – informadas pelo habitus e pelos projetos de futuro – dos atores sociais

circunscritos em um espaço físico e social.

Para a compreensão da dinâmica social, segundo Marx e Engels, é necessário levar

em conta os fatos reais vividos pelas coletividades humanas e, como diz Bourdieu, é preciso

tomar como base a prática social. A semelhança na proposição metodológica desses autores

está no princípio de que, em qualquer formação societária, existem vivências e aprendizados

para resolver os problemas práticos do cotidiano que implicam a relação direta ou indireta

com a dimensão material, incluindo a natureza. Existem, além disso, saberes construídos nas

relações entre os seres humanos que possibilitam a formação de um arcabouço de

conhecimentos (imaterial) e de sociabilidades que resultam em características que se tornam

permanentes nas diferentes formações sociais. Isso quer dizer que existe um arcabouço de

experiências e de saberes que, sendo estruturantes de uma dada sociedade, devem ser

reproduzidos para que as pessoas possam até mesmo se reconhecer e se manter enquanto

grupo social.

Entretanto, tal arcabouço não é fixo, não segue a ordem de evolução gradativa tal

como supunham alguns teóricos da sociologia clássica, como Comte, Saint Simon, Parson ou

Durkheim. Ele sofre mudanças não apenas pela evolução simples de seus elementos, mas
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também pela desorganização ou desordem causada por eventos e acontecimentos que ocorrem

no ambiente (catástrofes ecológicas, guerras, etc), na cultura (iluminismo, contracultura dos

anos 60, feminismo, etc) e na produção (industrialização, inovações tecnológicas, novas

relações de trabalho, etc); os quais modificam estruturas e abrem novas possibilidades e novas

estratégias de reprodução social.

No pensamento marxiano, encontram-se elementos dessa dinâmica tanto nos

princípios filosóficos (MARX E ENGELS, 1989) como nas explicações sobre o

desenvolvimento capitalista (Marx, 1985); em especial no debate sobre a reprodução simples

e ampliada do capital. Apesar das críticas em relação à centralidade do trabalho e da

economia nas teses de Marx, é possível identificar uma amplitude que, em certo sentido,

ultrapassa tais críticas quando o conceito de reprodução é analisado. Nas premissas teórico-

filosóficas do materialismo histórico, Marx e Engels afirmam que as bases de suas

explicações encontram-se nos “indivíduos reais, sua ação e condições materiais de existência,

tanto as que eles já encontram prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação” (1989,

p.12).  Assim, “a primeira condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência de

seres humanos vivos. A primeira situação a constatar é, portanto, a constituição corporal

desses indivíduos e as relações geradas por ela entre eles e o restante da natureza”. Dizem,

ainda, que não é tarefa deles fazer um estudo aprofundado da constituição física do homem,

nem das condições naturais que ele encontra prontas (geológica, hidrográfica, climática, etc),

mas que toda a “historiografia deve partir dessas bases naturais e de sua transformação pela

ação dos homens, no curso da história” (idem, p. 13).

Em seguida, esses autores afirmam que a distinção essencial entre homens e

animais é que os primeiros passam a produzir seus meios de existência – indiretamente, sua

vida material – como conseqüência de sua própria organização corporal. A maneira como os

homens produzem seus meios de existência depende da natureza dos meios já encontrados e

que eles precisam reproduzir. Reprodução esta que não é apenas a reprodução física dos

indivíduos, mas sim um modo determinado da atividade dos indivíduos, ou seja, “um modo

de vida determinado” (idem, p. 13). Um modo de vida que, na perspectiva marxiana, permite

reproduzir as condições materiais e imateriais na medida em que as representações que os

indivíduos fazem de si mesmos são:
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 [...] idéias quer sobre suas relações com a natureza, quer sobre suas relações uns com os outros,
quer sobre sua própria natureza. É evidente que, em todos esses casos, tais representações são a
expressão consciente – real ou imaginária – de suas relações e de sua atividade reais, de sua
produção, de seu comércio, de sua organização política e social [...] A produção das idéias, das
representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e
ao comércio material dos homens, ela é a linguagem da vida real. As representações, o pensamento,
o comércio intelectual dos homens aparecem aqui ainda como emanação direta de seu
comportamento material. O mesmo acontece com a produção intelectual tal como se apresenta na
linguagem política, na das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de todo um povo. São os
homens que produzem suas representações, suas idéias etc., mas os homens reais, atuantes, tais
como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e das
relações que a elas correspondem, inclusive as mais amplas formas que estas podem tomar. A
consciência nunca pode ser mais que o ser consciente e o ser dos homens é o seu processo de vida
real. (MARX E ENGELS, 1989, p. 20).

Observam-se dois momentos importantes do pensamento dos autores em questão

presentes nessa citação. Por um lado, ela demonstra em que medida as percepções e as

representações dos indivíduos não são meras abstrações, já que estão vinculadas às vivências

dos homens em suas inter-relações com os múltiplos aspectos da vida social (incluindo a

reprodução dos homens - a produção da vida) e em sua interação com a natureza. Por outro

lado, observa-se a vinculação da produção das idéias ao comércio material (trocas) dos

homens – o qual é condicionado pelo desenvolvimento das forças produtivas e das amplas

formas de relações por elas promovidas – como o espaço privilegiado da vida real. Esse é um

dos argumentos que conduz a tese sobre a centralidade da economia e do trabalho no

pensamento marxiano, o que se revelaria de forma aprofundada em O Capital. No entanto,

mesmo que nessa extensa obra suas formulações teóricas estejam direcionadas para

compreender o processo de produção e reprodução do capital, nela encontram-se elementos

que permitem ampliar o olhar sobre a dinâmica relação entre a permanência e a inovação

presentes em todo o processo de reprodução social.

Na seção VII, capítulo XXI e XXII, de O Capital, Marx discute o processo de

reprodução do capital (simples e ampliada). É interessante perceber que, mesmo focado na

análise da acumulação deste, o autor evidencia a dinâmica da reprodução incorporando

sempre novos elementos. Isso fica evidente quando ele trata da reprodução simples do capital.

Nesse caso, o capital disponível que permite dar início ao processo de produção gera um

determinado capital que será destinado pelo capitalista apenas para a reprodução da força de

trabalho (geradora da riqueza) através do salário e na reprodução do próprio capitalista. Nessa

circunstância, não há sobretrabalho (mais-valia) que se transforma em maior volume de

capital, o qual poderia ser adicionado no processo de produção ou no “esbanjamento” do luxo

dos capitalistas (mais comum na reprodução ampliada). Diz ele que, mesmo nessa forma mais
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simples de reprodução do capital, cria-se capital novo pelo processo de trabalho. Portanto, não

é apenas uma reprodução do já existente.

Tal processo de trabalho revela, além da dimensão estritamente produtiva, a

dimensão social no processo de reprodução. Afinal, a reprodução do trabalhador requer, além

do salário que atenderia ao consumo para suas necessidades básicas, a transmissão e

acumulação das habilidades de uma geração a outra de trabalhadores, pois “é dom natural do

trabalho vivo conservar valores antigos enquanto cria valor novo. Com o crescimento da

eficiência, do volume e do valor de seus meios de produção, portanto, com a acumulação que

acompanha o desenvolvimento de sua força produtiva, o trabalho mantém e perpetua, sob

forma sempre nova, um valor-capital constantemente crescente” (MARX, 1985, p. 183).

De forma explícita, a citação a seguir deixa claro o caráter transformador

intrínseco ao processo da reprodução, pois não há produção sem repetição do processo que lhe

deu origem, mas toda a reprodução é também processo de renovação e de recriação:

Qualquer que seja a forma social do processo de produção, este tem de ser contínuo ou percorrer
periodicamente, sempre de novo, as mesmas fases. Uma sociedade não pode parar de consumir,
tampouco deixar de produzir. Considerando em sua permanente conexão e constante fluxo de sua
renovação, todo processo social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, processo de reprodução.
As condições da produção são ao mesmo tempo as condições da reprodução. Nenhuma sociedade
pode produzir continuamente, isto é, reproduzir, sem retransformar continuamente parte de seus
produtos em meios de produção ou em elementos da nova produção” (MARX, 1985, p. 153).

Sem o objetivo de aprofundar as reflexões sobre o pensamento marxiano, é

possível identificar, nas citações feitas anteriormente, duas questões pertinentes para se

compreender o conceito de reprodução, a saber: a dimensão social do conceito de reprodução

e a dinâmica da produção/reprodução. A dimensão social porque, além de intrínseca ao

econômico, abrange várias dimensões da vida material (incluindo a reprodução dos homens e,

portanto, da vida) e imaterial dos homens no transcorrer do percurso histórico de uma dada

sociedade.  E, posteriormente, a dinâmica da produção/reprodução porque toda a produção

material já contém o processo de reprodução, já que toda produção ocorre pelo processo

dinâmico da repetição/permanência e, ao mesmo tempo, da inovação presente em todo

processo de reprodução.

Em síntese, é possível dizer que, em Marx, o conceito de reprodução (como

outros) permite evidenciar e orientar a compreensão da complexidade da realidade social.

Como diz esse autor, para compreender a totalidade da realidade social, que pode de início
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aparecer como uma realidade caótica, faz-se necessário percebê-la como “una totalidad rica

de múltiples determinaciones y relaciones”  3.

É neste conjunto de referências que podemos identificar elementos do materialismo

histórico dialético que contribuem para a compreensão da dimensão da complexidade do

conceito de reprodução social e, fundamentalmente, alerta para a necessidade da análise das

relações concretas e reais vivenciadas pelos indivíduos no contexto de suas relações sociais e

com a natureza. A análise bourdiana da reprodução social dá evidência a essas relações,

especialmente naquilo que ele identifica como necessidade de “construir uma teoria

materialista capaz de recuperar no idealismo, como o desejo expresso por Marx nas Teses

sobre Feurbach, o “lado ativo” do conhecimento prático abandonado pela tradição

materialista” (BOURDIEU, 2001, p.167).

 As proposições teóricas e metodológicas de Bourdieu caminham no sentido de

superar tanto o objetivismo (positivismo ou uma física social) como o subjetivismo

(fenomenologia social) nas ciências sociais. Buscam superar a oposição entre o conhecimento

teórico e o conhecimento prático que está na origem das experiências habituais do mundo

social. Isso implica “que se sometan a una objetivación crítica las condiciones

epistemológicas y sociales que hacen posibles tanto el retorno reflexivo a la experiencia

subjetiva del mundo social como la objetivación de las condiciones objetivas de esta

experencia” (BOURDIEU, 1991, p. 47). O controle crítico dos limites inerentes a todo o

conhecimento teórico, subjetivista e objetivista, permite, segundo o autor, não ignorar a

relação entre o sentido vivido e o sentido objetivo. Afinal,  esta omissão impediria de “analizar

las condiciones de la producción y del funcionamiento del sentido objetivado en las

instituciones” (BOURDIEU, 1991, p. 50).

A busca pela superação da oposição entre o conhecimento teórico e prático, ou

entre subjetivismo e o objetivismo, evidencia a inter-relação dinâmica entre o pensar e o agir,

entre a construção do conhecimento e a sua objetivação que se reflete nas estratégias e nas

ações concretas dos atores sociais. Diz Bourdieu que as ações humanas são orientadas pelo

“senso prático” para resolver os problemas cotidianos e não por uma finalidade intencional,

seja pelo cálculo racional da ação, seja pela simples reação aos estímulos do ambiente.

Nessa perspectiva, é necessário, para compreender as estratégias de reprodução

social, orientar-se pelo olhar sobre os fenômenos sociais, privilegiando certos aspectos: os da

                                                
3Karl Marx Líneas fundamentales de la crítica de la economía política (Grundisse), Primera mitad, trad. Javier
Pérez Royo, Barcelona: Crítica Grupo Editorial Grijalbo. Tomo 21 OME, 1977, pp. 24-36 retirado site
www.ucm.es/info/eurotheo/marials/hist/grudisse.htm in 22/06/2005.
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história, que condicionam à cultura e às ações (habitus); os das situações sociais presentes no

contexto das manifestações das ações humanas (espaço físico e social) e os aspectos do

resultado das ações, o qual contém tanto os condicionamentos como as inovações e as

esperanças ou antecipações presentes nas estratégias de reprodução social. Assim, para a

construção do conceito de reprodução social, é preciso compreender os conceitos de

estratégia, espaço físico/social e habitus.

 É o conceito de habitus que vai retomar o “lado ativo” do conhecimento prático

abandonado pela corrente materialista, já que esse conceito é capaz de “restituir ao agente um

poder gerador e unificador, construtor e classificador, lembrando ainda que essa capacidade

de construir a realidade social, ela mesma socialmente construída, não é a de um sujeito

transcendental, mas de um corpo socializado, investido na prática dos princípios

organizadores socialmente construídos e adquiridos no curso de uma experiência social

situada e datada” (BOURDIEU, 2001, p.167). Assim, os agentes sociais são dotados de

habitus inscritos nos corpos pelas experiências passadas, ou seja:

Tais sistemas de esquemas de percepção, apreciação e ação permitem tanto operar atos de
conhecimento prático, fundados no mapeamento e no reconhecimento de estímulos condicionais e
convencionais a que os agentes estão dispostos a reagir, como também engendrar, sem posição
explícita de finalidades nem de cálculo racional de meios, estratégias adaptadas e incessantemente
renovadas, situadas porém nos limites das constrições estruturais de que são o produto e que as
definem (BOURDIEU, 2001, p. 169).

O habitus é, assim, produto e, ao mesmo tempo, produtor da história: é através das

práticas individuais e coletivas, engendradas pelos esquemas geradores da própria história,

que o passado sobrevive na atualidade e tende a se perpetuar no futuro, “actualizando-se em

práticas estruturadas segundo seus princípios, lei interior através da qual se exerce

continuamente a lei de necessidades externas irredutíveis às coacções imediatas da

conjuntura” (BOURDIEU, 2002, p.178). Em síntese, habitus significa:

Um sistema de disposições4 duradouras, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como
tal, ou seja, enquanto princípio de geração e de estruturação de práticas e de representações que
podem ser objectivamente “reguladas” e “regulares” sem nada serem o produto da obediência as
regras, objectivamente adaptadas ao seu fim sem suporem a mira consciente dos fins e o domínio
expresso das operações necessárias para os atingir, e sendo tudo isto, colectivamente orquestradas
sem serem o produto da acção organizadora de um maestro de orquestra” (BOURDIEU, 2002, p
163).

                                                                                                                                                        

4 Com base na nota do autor: o termo disposição exprime, em primeiro lugar, o resultado de uma ação
organizadora apresentando estão um sentido próximo de termos como o de estrutura; designa, por outro lado,
uma maneira de ser, um estado habitual e, em particular, uma predisposição, uma tendência, uma propensão ou
uma inclinação (BOURDIEU, 2002, p. 163).
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O autor esclarece que as “disposições não conduzem de modo determinado a uma

ação determinada: elas só se revelam e se realizam em circunstâncias apropriadas e na

relação com uma situação” (BOURDIEU, 2001, p. 182). O habitus como um sistema de

disposições de “ser e de fazer constitui uma potencialidade, um desejo de ser que, de certo

modo, busca criar as condições de sua realização, portanto impor as condições mais

favoráveis ao que ele é” (idem). Isso dito, tal conceito só pode ser entendido como o espaço

que, estando no indivíduo, contenha disposições que são coletivas (funcionam de maneira

orquestrada). Assim, as estratégias de reprodução engendradas pelo habitus constituem

mediações pelas quais se realiza a tendência da ordem social a perseverar no ser. Mas esse

não é um conceito estático:

A diversidade de condições, a diversidade correspondente de habitus e a multiplicidade de
deslocamentos intra e intergeracionais de ascensão ou declínio fazem com que os habitus possam
se defrontar, em inúmeros casos, com condições de atualização diferentes daquelas em que foram
produzidos: isso ocorre em especial em todos os casos em que os agentes perpetuam disposições
tornadas obsoletas pelas transformações das condições objetivas ou quando ocupam posições
capazes de exigir disposições diferentes daquelas derivadas de sua condição de origem”
(BOURDIEU, 2001, p. 196)

A partir dessa perspectiva é que Bourdieu (2001) trata do conceito de espaço no

seu duplo sentido: espaço físico (habitat), ocupado pelo corpo que se individualiza e espaço

social, ocupado pela pessoa (corpo) material/física e, ao mesmo tempo, por todas as

“estruturas sociais sob a forma de estruturas de disposições, de chances objetivas sob a

forma de esperanças e de antecipações” (BOURDIEU, 2001, p. 159) que a pessoa adquire, o

conhecimento e o domínio prático do espaço que a engloba. Diz, ainda, que o “eu” que

compreende o espaço físico e o espaço social, o compreende a partir do habitus (sua história

e suas propriedades incorporadas), ou seja, de um sistema de disposições, pois ele está

englobado, inscrito nesse espaço no qual ele ocupa uma posição5.

Esse espaço social é definido pela distinção das posições sociais que o constituem,

as quais estão exteriorizadas no espaço físico. Assim, “os agentes sociais, bem como as

coisas por eles apropriadas, logo constituídas como propriedades, encontram-se situados em

um lugar do espaço social, lugar distinto e distintivo que pode ser caracterizado pela posição

                                                
5 Essa é uma passagem importante na tese de superação do objetivismo e do subjetivismo, pois utilizando a idéia
pascaliana de que “pelo espaço, o universo me abarca e me engole como um ponto; pelo pensamento, eu o
compreendo” (BOURDIEU, 2001, p. 159), o autor busca precisar sua visão de que, a partir da inclusão material
como corpo, decorre a inclusão nas estruturas sociais que possibilitam o conhecimento e domínio prático do
espaço, que é ao mesmo tempo espaço físico e espaço social.
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relativa que ocupa em relação a outros lugares e pela distância que os separa deles” (idem, p.

164). O estar no mundo vai muito além da inclusão do corpo físico, pois o agente pode ser

afetado por coisas distantes ou até ausentes, desde que participem do “jogo” em que ele está

envolvido.

O espaço social é o lugar, relativamente estável, da coexistência dos pontos de vistas, no duplo
sentido de posições na estrutura da distribuição do capital (econômico, informacional, social) e dos
poderes correspondentes, mas também de reações práticas a esse espaço ou de representações desse
espaço, produzidas a partir desses pontos por meio dos habitus estruturados, e duplamente
informados, quer pela estrutura do espaço, quer pela estrutura dos esquemas de percepção que lhes
são aplicados (BOURDIEU, 2001, p. 223).

Em relação à distribuição do capital informacional, as formulações sobre o

conceito de reprodução – o qual está inscrito na teorização de Bourdieu e Passeron (1982)

sobre o sistema de ensino – fornecem elementos para compreender o processo de constituição

de um sistema cultural legitimado pelas relações de força e relações simbólicas entre os

grupos e as classes sociais (dominante e dominada). Dizem os autores que “a seleção de

significações que define objetivamente a cultura de um grupo ou de uma classe como sistema

simbólico é sociologicamente necessária na medida em que essa cultura deve sua existência às

condições sociais das quais ela é produto e sua inteligibilidade à coerência e às funções da

estrutura das relações significantes que a constituem” (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p.

23).  Dizem mais: que toda a ação pedagógica (primária e secundária) de inculcação do

arbitrário cultural reproduz o arbitrário cultural dominante, característico daquela formação

social. Isso acaba contribuindo para a reprodução das relações de força que colocam aquele

arbitrário na posição de dominante.

Tais formulações, que aparecem de início muito fechadas, oportunizam constatar

que o arbitrário cultural é o resultado de um jogo social no qual estão presentes campos de

disputas simbólicas e de sentidos e, além disso, que há um arbitrário cultural dominante que é

reproduzido ocultando o processo de sua legitimação. Um arbitrário cultural que, inscrito no

habitus, possibilita a inserção dos atores no “jogo social”.

Então, a ação do senso prático é orientada pelas estratégias dos atores sociais que

participam do jogo, “de um jogo social particular, historicamente definido, que se adquire

desde a infância, participando das atividades sociais [...] O bom jogador [...] faz a todo

instante o que deve ser feito, o que o jogo demanda e exige. Isso supõe uma invenção

permanente, indispensável para se adaptar às situações indefinidamente variadas, nunca

perfeitamente idênticas” (BOURDIEU, 1990, p. 81). As estratégias estão condicionadas e, ao

mesmo tempo, abertas à inovação no contexto do jogo social. Todavia, ninguém pode tirar
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proveito do jogo sem nele se envolver, sem aderir ou ter interesse pelo jogo. É nisso que se

constitui o princípio de que, no jogo social, há diversos – e por vezes conflitantes – interesses,

vontades e aspirações dos jogadores, o que os anima a jogar levando em conta sua posição

produzida pelo próprio sentido do jogo. São os indivíduos socializados que, dotados de um

conjunto de disposições, as quais contêm a propensão e a aptidão para entrar no jogo, irão

jogá-lo com maior ou menor êxito.

A idéia de “sentido do jogo” traz à baila a capacidade de antecipar o futuro nessa

atividade, indica o que é preciso fazer para que ocorra o porvir anunciado pelo habitus

predisposto a antecipá-lo, habitus que se adquire por meio da experiência no jogo, “fazendo

com que a iminência e a preeminência do porvir tenham como condição uma disposição que é

o produto do passado” (BOURDIEU, 2001, p. 259). O habitus faz lembrar que o passado

permanece presente e ativo nas disposições sistemáticas por ele produzidas. Essas disposições

é que estruturam as práticas e as representações dos atores sociais.

Faz-se importante destacar que está implícito na construção teórica de Bourdieu que as

disposições (habitus) para o agir como uma capacidade de construir a realidade social, elas

mesmas socialmente construídas, só se concretizam na relação com uma situação social. A

noção de situação social pode ser apreendida através das formulações sobre a relação entre

espaço físico, ou corpo que ocupa um lugar (habitat), e a posição e situação que esse corpo

ocupa no espaço social (que se revela no próprio corpo), onde estão em jogo as estratégias

informadas pelo sistema de disposições para o agir (habitus, antecipação) vinculadas às

possibilidades concretas de sua realização, portanto, na relação com uma situação social. 

  Essas reflexões remetem ao conceito de situação de vida elaborado por Raynaut e

trabalhado pelo conjunto de intelectuais vinculados ao doutorado (MADE), o qual permite

avançar na compreensão da relação entre as disposições para o agir e o estabelecimento das

estratégias de reprodução social, as quais estão em e na relação com as condições sociais e

ambientais nas quais se realizam tais ações. Segundo Raynaut e Ferreira (2002), esse

conceito:

Abarca as exigências, as restrições e as potencialidades materiais, sociais e culturais (ambiente,
condições e quadro de vida) que compõem o contexto ao qual um indivíduo, uma família, uma
comunidade acham-se submetidos. Mas, ao mesmo tempo, contém implícita a idéia de mudança ou
de espaço para a ação social, na medida em que articula a este dado, conjunto de elementos, as
estratégias que os atores sociais desenvolvem para recompor este contexto, interpretando-o e
combinando seus elementos conforme seus objetivos – estes últimos sendo, por sua vez, mais ou
menos norteados pelos seus projetos de vida (RAYNAUT E FERREIRA, 2002, p. 32).

Assim, são os conceitos de reprodução, estratégia, habitus, espaço físico e social

que permitem compreender os mecanismos pelos quais o processo de reprodução social
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contém estruturas que funcionam como princípio gerador de práticas e representações sociais

que estão vinculadas às predisposições para o pensar e agir, reguladas pelos esquemas

engendradores da própria história. Esquemas presentes no conjunto de práticas e

representações que se atualizam diante da conjuntura sem, no entanto, sucumbir a ela. As

estratégias revelam tanto o conteúdo do habitus presente nas ações e representações como a

possibilidade da inovação possível no jogo de regras sociais historicamente estabelecidas.

Regras estas que não são fixas e imutáveis, pois, a depender da situação social, orientam

mudanças importantes em função das expectativas de futuro imersas nas percepções e ações.

Dito de outra maneira, tais conceitos permitem observar que no processo de

reprodução social estão presentes as estruturas sociais, econômicas e culturais que compõem o

espaço social (e físico) em que se situam os atores sociais, as quais precisam ser reproduzidas

para que o modelo societário dominante busque se perpetuar no tempo e no espaço. O mesmo

acontece com as estratégias dos atores sociais, as quais contêm suas interpretações e suas

escolhas que, mesmo condicionadas pelo jogo instituído pelas pressões e pelas oportunidades

do sistema dominante, possuem as inovações que revelam a dinâmica da vida social.

Em síntese, compreende-se que é possível, no pensamento sociológico, encontrar as

referências teóricas e metodológicas que permitem compreender o movimento de

permanência/mudança bem como os principais conceitos que permitem a construção da

categoria analítica da reprodução social e a necessária inter-relação entre sociedade e meio

ambiente como cernes analíticos da complexidade da sociedade contemporânea.

1.1.2. A interface sociedade e meio ambiente: a possibilidade de superação das

fronteiras

O desafio para o conjunto dos doutorandos vinculados à linha de pesquisa

“sistemas sociais, sistemas técnicos e recursos naturais de áreas rurais” do programa do

MADE (Meio Ambiente e Desenvolvimento) é buscar compreender o processo de

desenvolvimento do rural da RMC em suas múltiplas dimensões. A presente tese foi

construída nesse contexto teórico e metodológico, o qual parte da premissa de que, para tratar

da complexidade apresentada pela problemática do desenvolvimento e do meio ambiente, é

necessário estabelecer o diálogo entre as diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento, ou

seja, entre as Ciências da Natureza e da Sociedade. Isso pressupõe superar a visão limitada do

especialista disciplinar para, a partir de uma conduta interdisciplinar, buscar compreender as
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inter-relações entre sociedade e natureza. Deste modo, a proposta interdisciplinar passa a

ocupar centralidade na atuação científica dos doutorandos vinculados ao programa, visando

uma colaboração científica para estudar os objetos e as dinâmicas na interface Sociedade e

Natureza, “no espaço onde nenhuma compreensão é possível sem o apelo simultâneo das

propriedades dos dois sistemas” (RAYNAUT, ZANONI et al, 2002, p. 14).

Tratar da questão do meio ambiente, nas palavras de Raynaut, implica reconhecê-

la como uma noção complexa e ambivalente. É uma noção que busca integrar “o ser humano,

individualmente ou coletivamente, como ocupante e utilizador de um espaço e do conjunto de

objetos e seres bióticos e abióticos que abarca. O que a palavra meio ambiente designa é o

mundo físico e biótico encarado nas suas relações com o homem” (RAYNAUT, 2004, p. 27).

É, portanto, tratar o ser humano como parte integrante do meio ambiente, do qual ele é, ao

mesmo tempo, sujeito e objeto, ator e produto. O debate em torno do conceito de meio

ambiente veio questionar a tendência ao “ecocentrismo naturalista” oriundo dos movimentos

ambientalistas a partir do início da década de 80, os quais são movimentos em defesa da

natureza surgidos como reação ao modelo capitalista/industrialista baseado no crescimento

econômico com exploração ilimitada dos recursos naturais.

Meio ambiente é também, segundo Raynaut, uma noção multicêntrica, pois se aplica a

várias perspectivas a depender do olhar do especialista, está vinculada a diferentes escalas de

espaço e tempo (local – global; instante – tempo geológico; molécula – ecossistema) e

movimenta uma enorme diversidade de níveis de organização, os quais se diferenciam na

medida em que surgem novas propriedades que não existiam no nível inferior (floresta não é a

justaposição das árvores, comunidade não é soma de indivíduos). Assim, analisar uma

realidade complexa significa a mobilização de “várias disciplinas atuando em vários níveis de

apreensão e utilizando diversos instrumentos teóricos e conceituais” (idem). Os problemas

referentes ao meio ambiente requerem um olhar que destaque a “inter-relação entre

fenômenos, as correspondências entre níveis de organização e a imbricação de ligações

causais” (idem, p. 28).

Tratar da questão do desenvolvimento é reconhecer, da mesma forma, a existência

da ambivalência e da complexidade que permeia essa noção. Se a noção de meio ambiente

busca compreender a natureza na relação com os seres humanos, a de desenvolvimento busca

evidenciar o movimento no sentido inverso, ou seja, a questão ambiental como parte do

processo de desenvolvimento da sociedade contemporânea. A construção do conceito de

ecodesenvolvimento e, mais tarde, de desenvolvimento sustentável (ou durável ou sustentado,

conforme diferentes traduções e interpretações) ocorre através das consecutivas Conferências
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do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), desde o relatório de

Strong (1973) até o relatório Brundtland (1987).

Tais conceitos são resultados da crítica ao modelo hegemônico de

desenvolvimento com base na experiência da Europa Ocidental. Um modelo antropocentrista,

afirmam Duran e Pérez (2000, p. 13), já que coloca o ser humano como sujeito central da

ordem natural segundo a idéia de controle da natureza com base nas conquistas da ciência e

da técnica moderna. Essa lógica se afirma em um tipo de racionalidade instrumental na qual

os fins – crescimento econômico para atender as necessidades humanas – justificam os meios

– uso ilimitado dos recursos naturais.

A crítica ao modelo hegemônico fundamenta-se em algumas constatações como a

de que o uso ilimitado dos recursos coloca em risco a possibilidade de reprodução dos

ecossistemas, pois tende a extrapolar os limites da capacidade auto-reguladora (equilíbrio

dinâmico) da natureza. Além disso, a racionalidade instrumental e a lógica do crescimento

econômico promoveram conquistas significativas para determinadas regiões do mundo e para

determinadas camadas da sociedade, mas colocaram em risco a reprodução econômica e

social da maioria da população mundial. Como conseqüência, foram gerados os chamados

“efeitos inesperados”, tais como: a desertificação de áreas antes produtivas; o aquecimento

global e a diminuição da camada de ozônio6; a perda da biodiversidade7; o balanço energético

negativo8; a distribuição desigual dos proveitos9 e rejeitos10; o aumento da exclusão social na

cidade e no campo; a persistência do problema (crônico) da fome no mundo11 e a perda da

                                                
6 Gases-estufas: dióxido de carbono (queima: combustíveis fósseis e florestas); clorofluorocarbonetos (usos
industriais: refrigeração e sprays); metano (arrozais, fermentação, escapamento de gás); óxido nitroso (queima
biomassa, uso fertilizantes, queima combustíveis fósseis). (FOLADORi, 2001, p. 134).
7 Biodiversidade significa a diversidade ou variação de organismos em todos os níveis: variações genéticas de
uma espécie até diversas séries de espécies, gêneros, famílias e outros níveis taxonômicos superiores. Como
relatam Foladori e Tomasino (2001, p. 20) há pouca segurança sobre os indicadores de biodiversidade, tanto
quanto o número de espécies (estimativas que variam de 5 a 50 milhões, descrita apenas 1.7 milhões) como a
perda da biodiversidade (1 milhão de espécies entre 1975 e 2000 – Myers, 1979; 15 a 20 % das espécies entre
1980 e 2000, 25% das espécies entre 1985 e 2015 – Raven, 1988, entre 0,2 a 0,3 de todas as espécies por ano –
Wilson 1988/89, etc.). Dados da ONU: 11000 espécies estão ameaçadas de extinção; mais de 800 estão extintas.
8 Arroz produzido nos campos alagados do sudeste asiático produzem 50 vezes mais energia empregada no
cultivo, no capitalismo industrial, por exemplo, o caso da carne (ração, produtos químicos, eletricidade) consome
três vezes mais energia do que a gerada pelo produto final e a pesca em alto-mar o balanço negativo é de 20 para
1. (Pádua, J. A, 2003, citado por PORTO-GONSALVEZ, 2004).
9 Dos 6 bilhões da habitantes em 2000 (1950: 2,5 bilhões) 15% vive em países ricos e respondem por 56% do
consumo mundial; 40% vive em países “em desenvolvimento” e respondem por 11% do consumo (ONU, 2005).
10 Segundo Porto-Gonsalvez (2004) não se sabe minimamente como se comportarão no ambiente: os 26 novos
elementos químicos sintéticos, 65 elementos químicos utilizados após 1945 e os organismos vivos
transgeneticamente transformados.
11 Dos 5 bilhões de habitantes dos países “sub-desenvolvidos” mais de 4 bilhões vivem com menos de U$ 3,0/dia
e 1,3 bilhões com menos de U$ 1,0/dia; no fim do século XX 30% da população economicamente ativa do
mundo estava desempregada (RIVERO, 2002). Segundo a ONU nos países “em desenvolvimento”: 1,1 bilhões
não tem acesso água potável; 2,4 bilhões não tem saneamento básico; 8% das crianças morrem antes dos 5 anos



19

diversidade cultural12. Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável permite dar

evidência aos dilemas contemporâneos e passa a dar ênfase à necessária solidariedade

diacrônica com as gerações futuras, tanto no que se refere à conservação da natureza como no

que se refere à busca da autonomia cultural e técnica (LEFF, 2000, p. 267)13.

Tais efeitos “inesperados”, segundo Beck (1997), conduzem a uma sociedade de

risco, “porque as certezas da sociedade industrial (o consenso para o progresso ou a abstração

dos efeitos e dos riscos ecológicos) dominam o pensamento e a ação das pessoas e das

instituições na sociedade industrial”. Ela surge “na continuidade dos processos de

modernização autônoma, que são cegos e surdos a seus próprios efeitos e ameaças” (BECK,

1997, p. 16), efeitos que levam à autoconfrontação (reflexividade) e que chegam a destruir,

segundo o autor, as bases da sociedade industrial.

O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo Bill Adams, apud Duran e

Pérez (2000, p.19), “é uma bandeira de conveniências por onde navegam todo tipo de

iniciativas intelectuais e práticas” e que, por isso mesmo, não deixa de externar um relativo

consenso sobre a necessidade de ultrapassar o modelo de desenvolvimento da modernidade,

passando a levar em conta o meio ambiente entendido em todas as suas dimensões.

A interdisciplinaridade emerge nesse contexto, ou seja, a partir do início da década

de 1970, como uma problemática contemporânea, segundo Leff, “pela crise do fracionamento

do conhecimento [...] marcado pelo logocentrismo da ciência moderna”. Uma crise do saber

porque há a negação de um campo do real – a dimensão ambiental – que foi desconhecido

pela modernidade, em função da lógica de desenvolvimento centrada na “economização do

mundo guiado pela racionalidade tecnológica e pelo livre mercado” (LEFF, 2000, p. 19). O

método interdisciplinar permite reintegrar o conhecimento para apreender a realidade que é

complexa e requer a superação das fronteiras disciplinares. O autor argumenta que a

interdisciplinaridade permite enfrentar o debate sobre a problemática do ambiente e do

desenvolvimento, pois “o potencial ambiental de uma região não está determinado tão

somente por sua estrutura ecossistêmica, mas pelos processos produtivos que nela

desenvolvem diferentes formações socioeconômicas” (LEFF, 2002, p. 78).

                                                                                                                                                        
e 113 milhões em idade escolar estão fora da escola; 777 milhões de pessoas são desnutridas (total: 815
milhões).
12 O processo de ocidentalização do mundo destrói culturas tradicionais, exemplo o desaparecimento e extinção
dos índios da América do Norte; dos aborígenes australianos; dos esquimós da Groenlândia e dos homens do
“planeta Amazônia” (ALPHANDÉRY; BITOUN; DUPONT, 1992, p. 74).
13Como diz Ruscheinsky (2004, p. 15), desenvolvimento sustentável transformou-se em palavras mágicas que
servem tanto para aprovar projetos econômicos, alterar políticas públicas, angariar fundos para a pesquisa como
conquistar mercados, apesar da ambigüidade de seu significado e uso.



20

O uso dos recursos depende dos valores e significados que as comunidades dão

aos recursos disponíveis; depende da lógica socialmente construída que se revela nas práticas

produtivas; depende, ainda, da capacidade em assimilar os conhecimentos científicos e

técnicos da modernidade. Ou seja, somente é possível compreender a problemática ambiental

e do desenvolvimento observando os vários processos que, sendo convergentes, geram uma

complexidade que requer uma articulação entre teorias e conceitos das ciências e a integração

de saberes de diferentes disciplinas.

As referências sobre a importância da interdisciplinaridade contemplam a

necessária inter-relação entre os conhecimentos disciplinares aprofundados e a construção do

saber acerca da totalidade da realidade. De acordo com Pascal, apud Morin (1994, p. 25), “é

impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como é impossível conhecer o todo sem

conhecer particularmente as partes”. Deste modo, não é possível ignorar as significativas

contribuições das várias disciplinas que emergem e se desenvolvem a partir do aparato teórico

e metodológico da ciência moderna, em que a especialização do conhecimento refletiu-se na

compreensão fecunda sobre os vários objetos de estudo e temática de investigação. Mas que

são, entretanto, insuficientes para compreender a complexidade dos fenômenos

contemporâneos, principalmente no que se refere à temática do meio ambiente e do

desenvolvimento. Nesse sentido, é preciso reconstruir a perspectiva de totalidade, na relação

entre a parte e o todo, considerando a permanente conexão e mútua interferência.

O desafio que se coloca é justamente como construir um espaço de investigação

em que haja efetiva colaboração científica entre as várias áreas do conhecimento sem, no

entanto, perder a riqueza das contribuições da formação específica de cada pesquisador.

Como diz Leff, “o campo interdisciplinar em meio ambiente e desenvolvimento pertence à

construção do conhecimento sistematizado que se remete à história dos conhecimentos

disciplinares e de suas práticas metodológicas [...] que necessita de uma intenção deliberada,

assentada em trocas intersubjetivas sistemáticas, a partir do confronto de saberes disciplinares,

que leve em conta uma ou mais problemática na relação sociedade-natureza” (LEFF, 2000, p.

100, 102).

Para os doutorandos, o desafio passa a ser a construção do caminho metodológico

que articule o espaço do saber disciplinar com o espaço da interdisciplinaridade no contexto

da pesquisa sobre as várias dimensões da reprodução. Nessa tarefa, foram fundamentais as

contribuições dos intelectuais/pesquisadores vinculados ao doutorado, as quais resultaram em

uma proposta metodológica de pesquisa capaz de sugerir uma abordagem que incorporasse as

várias dimensões da reprodução. Essa perspectiva é própria de um programa de pesquisa que
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nasceu no contexto e no conjunto das reflexões sobre a relação sociedade e natureza e que

teve na “ECO 1992” (Rio de Janeiro) o exemplo da importância desse debate no Brasil.

Tal proposta corresponde, em grande medida, às formulações teóricas da

reprodução social em Marx e Bourdieu analisadas anteriormente. Isso porque, ao tratar das

lógicas da reprodução associadas a quatro domínios (reprodução social, biodemográfica,

econômica, ecológica), os autores procuram evidenciar a existência das particularidades dos

sistemas sociedade e natureza, a complexa inter-relação entre os seus elementos interiores e a

articulação dinâmica entre as várias dimensões da reprodução. Assim:

a) A reprodução social se refere às “dinâmicas sociais e culturais pelas

quais um grupo social, uma comunidade, uma sociedade global

buscam perpetuar-se ao longo da história como sistema organizado,

ao mesmo tempo que se ajustam e se transformam ao passar por

períodos de crise”;

b) A reprodução biodemográfica se refere às “dinâmicas populacionais

pelas quais a composição de um grupo humano e o estado de saúde

de seus membros evoluem, se adaptam e se regulam”;

c) A reprodução econômica se refere aos processos “técnicos e

econômicos segundo os quais um sistema de produção funciona e se

modifica de maneira a produzir e a fazer circular os bens e as

mercadorias necessários para que um grupo humano possa continuar

a existir e a manter suas trocas com o exterior”;

d) A reprodução ecológica se refere às “dinâmicas próprias aos

sistemas físicos e naturais, em relação com as modificações

introduzidas pela ação dos homens (antropização) (RAYNAUT et al,

1994, p. 6).

Os autores partem da premissa que toda a forma organizada de relações entre

elementos do real busca manter sua existência – se reproduzir. Esses elementos funcionam

através da dinâmica mediada pelas contradições internas do próprio sistema, em que não há

um ordenamento perfeito de todos os elementos num único sentido. Há, ao contrário, em cada

situação específica, configurações variáveis no tempo e no espaço, equilíbrios temporários,

tensões e conflitos, os quais não reduzem o sistema nem ao imobilismo nem à estabilidade.

 Por isso a sustentabilidade dos sistemas é sempre relativa, pois, sendo dinâmica, ela

comporta ora bloqueios, ora evoluções, já que existem no “processo histórico momentos em
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que a evolução dentro de um domínio provoca bloqueios ou involuções em outros, ou seja,

provoca crises, as quais se transformam em um novo estado da sociedade e das relações com a

natureza” (RAYNAUT et al, 1994, p.8). Assim, dimensionar eficazmente quando ocorrem as

rupturas da sustentabilidade de um sistema é muito difícil, pois esta é relacionada com uma

série de questões de ordem social, política e ética, as quais integram a construção da arena de

negociações e arbitragens14 em que estão em disputas os pontos de vista dos diferentes atores

sociais (cientistas, jornalistas, movimentos sociais, igrejas, etc).

Nesse sentido, tratar das questões da reprodução social em bases sustentáveis é

reconhecer que essa temática traz à luz o fato de que as questões sociais estão imbricadas com

as questões ambientais e que, para compreendê-las, é necessário observar tanto as macro-

orientações que dominam a criação de sentidos no campo ambiental como as especificidades

das populações que vivenciam determinados espaços físicos e sociais. A diversidade das

características da estrutura física, biológica e fundiária de um determinado espaço físico está

imbricada com diferentes espaços de sociabilidade, os quais revelam, além de diferentes

modos de vidas, representações, aspirações, lógicas produtivas e trajetórias familiares,

também necessidades econômicas e socioculturais.

Como afirma Goldblatt (1996), para compreender a relação entre as ações

humanas e a natureza, é preciso analisar os ecossistemas específicos, pois não é possível falar

de uma natureza indiferenciada. É preciso, também, identificar as necessidades que os seres

humanos têm de seus ambientes, pois assim será possível “compreender as razões por que as

sociedades transformam o mundo natural, quais os aspectos do ambiente que estas

transformam e de que maneira o fazem” (GOLDBLATT, 1996, p. 46). Afinal, apesar da

natureza se reproduzir independente dos homens, ou seja, a partir da complexa relação entre

os ciclos biológicos de cada ecossistema em interação com o meio (equilíbrio dinâmico), não

                                                
14 Tomando como referência a contribuição de Hannigan (1995), sobre o processo de construção social dos problemas
ambientais, é possível evidenciar que a percepção de tais problemas está relacionada aos impactos dos conhecimentos
científicos e da ação dos movimentos sociais nas agendas da política. Tais impactos incidem sobre a formulação das políticas
públicas de desenvolvimento, e na pauta dos meios de comunicação, as quais criam empatias ou antipatias aos problemas e às
soluções formuladas. Partindo do pressuposto de que há vários problemas ambientais reais (comprovados cientificamente),
nem sempre eles são percebidos pela sociedade e, portanto, acabam não sendo considerados. Como, também, há problemas
que são percebidos pelas comunidades locais que passam despercebidos por longo tempo das instâncias científicas e
institucionais, pelo confronto de interesses. No mesmo sentido defendido por Hannigan, os argumentos de Nathanson, (1996)
e Boltanski (1984) citados por Steffen (2002. p. 42 e 43), enfatizam que na análise sociológica do risco são fundamentais dois
fatores: a percepção do risco e a manifestação pública. A percepção do risco está vinculada à definição e descrição por
pessoas ou grupos com legítima autoridade (peritos médicos e científicos); afirmação de rede causal compatível com o
conhecimento da sociedade e a designação de possíveis vítimas. A mobilização depende: do risco ou acidente estar
socialmente visível, com vítimas reconhecidas; da manifestação coletiva das vítimas e da generalização, ou seja, deve atrair o
interesse público. Deste modo, é possível compreender como a noção de risco vai penetrando na sociedade, nas comunidades
e nos cidadãos a ponto de influenciarem no estabelecimento tanto de políticas públicas e de legislação como respostas do
Estado para a sociedade como as mudanças nas percepções e nas ações dos diferentes atores em relação aos riscos sociais e
ambientais.
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é possível compreendê-la, desde os primórdios da civilização humana, desvinculada das ações

das pessoas.

Os seres humanos, em suas atividades fundamentais de auto-reprodução, se

apropriam e transformam os recursos da natureza à qual estão circunscritos. Portanto, essas

relações ocorrem em um determinado espaço, num espaço físico (Bourdieu) ou num território

utilizado (Santos). Segundo Santos, território como categoria de análise das ciências sociais é

o território utilizado, ou seja, é onde ocorre a “interdependência e a inseparabilidade entre

materialidade, que inclui a natureza, e o uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a

política” (SANTOS, 2001, p.247). Assim, tratar da materialidade das comunidades humanas é

considerar a conexão entre o espaço em que ocorrem as relações sociais em suas inter-

relações com o meio ambiente.

Diante destas reflexões, é possível supor, na tentativa de entender a intrincada e

complexa relação entre o sistema sociedade e o sistema natureza, que é primordial observar,

sobre tais sistemas que, embora abertos às interações, conservam especificidades e dinâmicas

que lhes são próprias, pois cada um busca reproduzir-se a partir da relação entre seus

elementos. A análise sociológica no contexto da interface sociedade/natureza deverá estar

centrada na compreensão das relações entre as dimensões da reprodução material e imaterial

das comunidades humanas. Reprodução entendida, é preciso frisar, como um processo

dinâmico das relações entre seus elementos (economia, demografia, trabalho, política, cultura,

etc) em sua inter-relação com o meio ambiente e não como repetição da ordem estática dos

elementos constitutivos do sistema sociedade. Deverá levar em conta, também, o fato de as

relações sociais estabelecidas em uma dada sociedade condicionarem diferentes formas de

apropriação e uso dos recursos da natureza. Relações que, na sociedade contemporânea,

resultam em uma apropriação diferenciada tanto dos “recursos” da natureza como da

produção humana (cultura, bens, saber, etc). Portanto, compreender o processo de reprodução

é pensar para além do território utilizado: torna-se fundamental pensar no processo de

desenvolvimento da sociedade mais geral, ou seja, como o global incide sobre o local.
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1.1.3. O desenvolvimento rural brasileiro e as condições de reprodução da

agricultura familiar15

O projeto societário de modernidade que teve início em meados do século XVII,

no contexto da Europa Ocidental, pode ser identificado a partir das grandes mudanças

intelectuais, expressadas no Iluminismo, e das transformações na base socioeconômica,

identificada na relação entre capitalismo e industrialismo16. Duas idéias/imagens fortes

surgem na memória quando se faz referência às transformações promovidas pela

modernização. A primeira tem como base a frase de Marx “[...] tudo que é sólido,

desmancha-se no ar, tudo que é sagrado, é profanado [...]” ao se referir aos impactos das

transformações promovidas pelo capitalismo na sociedade feudal. A segunda, décadas mais

tarde, é a expressão “moinhos satânicos” de Polany (2000, p.61), ao se referir aos impactos

da ilusão dos mercados auto-regulados, tão caro ao liberalismo, que procura converter o

homem e a natureza em mercadorias subordinadas às leis do mercado.

Essas idéias/imagens retratam a desorganização da sociedade feudal e a

reorganização da sociedade moderna em outras bases. Transformam-se as relações sociais,

as maneiras de produzir e de viver. A desorganização e reorganização das sociedades

geradas pelos impactos da modernidade revelam as múltiplas estratégias tanto de

enfrentamento das dificuldades como das possibilidades de desenvolvimento, em que fazem

parte do jogo social tanto as relações com a sociedade global como as condições sociais,

econômicas e ambientais de cada país, região ou comunidade. Nesse processo, mais que

motivações econômicas, como nos lembra Polany, as comunidades humanas revelam

motivações para “além dos aspectos puramente econômicos, pois a economia está submersa

em relações sociais e, por vezes, o ser humano age mais para salvaguardar sua situação

social do que o interesse individual na posse de bens materiais” (POLANY, 2000, p. 65).

Para compreender mais detalhadamente como este projeto de desenvolvimento,

característico da modernidade, se configura no mundo rural, é preciso refletir sobre o processo

de modernização da agricultura e das mudanças na produção, no consumo, nas percepções e

as alternativas construídas pelos agricultores. Primeiramente, ressaltemos que o projeto de

                                                
15 Em algumas passagens há idéias extraídas do texto construído coletivamente pelo grupo de doutorandos, o
qual consta no relatório das oficinas de pesquisa da turma V (MADE, 2003).
16Assume-se aqui a referência ao capitalismo-industrialismo como expressões da era moderna, pois não há
pretensão de entrar no debate que têm origem nas teorias clássicas da sociologia, entre a tese sobre o capitalismo
(Marx, e de alguma maneira Weber) ou o industrialismo (Durkheim), debate fecundo atualmente entre
pensadores como: Giddens, Bauman, Goldblatt, entre outros.
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modernização pressupunha uma visão dicotômica entre um passado arcaico ou tradicional que

deveria ser superado e um presente (futuro) moderno que deveria ser implementado. Essa

visão se espacializava – em função dos espaços que historicamente eram base dos modelos

societários em expansão e em declínio – no rural (agrícola) e no urbano (industrial), mas

segundo o pressuposto de que o novo mundo era urbano e o velho era rural. A modernização

da agricultura ia, então, nesse sentido. Diante das perspectivas da urbanização societária geral,

tratava-se da artificialização da agricultura que, conseqüentemente, liberava de forma

crescente a produção de alimentos da sua base natural-rural e de seus componentes e agentes

sociais arcaicos (FERREIRA, 2002).

Para Ferreira (2002), os pressupostos do pensamento dicotômico entre rural e

urbano, próprio da sociologia rural de Sorokim et al (1930), e a idéia de continum rural-

urbano, difundido na América Latina por Solari (1968), vão integrar as teses da teoria da

modernização, as quais, por sua vez, tornar-se-iam referência para o projeto de modernização

agrícola brasileira, conhecida como a “modernização conservadora”. Essas idéias vão sendo

incorporadas pelos intelectuais, pelos gestores do desenvolvimento e pelas instituições de

extensão rural, os quais detêm os dispositivos e os instrumentos para a modernização.  Para a

autora, o quadro de pensamento dominante sobre o desenvolvimento rural está circunscrito a

pensar o desenvolvimento como uma etapa a ser conquistada através da inovação tecnológica

e organizacional, da produção agrícola e a sua crescente integração ao mercado e da

modernização do modo de vida rural, a qual é vista, nessa lógica, como a aquisição de

disposições para a mudança e a capacitação profissional para utilizar as novas tecnologias.

Feitas essas considerações, pode-se compreender o rumo das transformações

ocorridas em nossa agricultura e no rural brasileiro. Uma das principais características das

políticas modernizadoras foi o apego aos objetivos de mudança da base técnica e de aumento

da produção. A diversidade dos problemas presente na nossa agricultura foi reduzida e

fragmentada e a ela foram apresentadas algumas soluções técnicas que a fizessem vencer o

“atraso”. Sob esta orientação, novas formas de agricultura tecnificada foram sendo adotadas

em detrimento das formas tradicionais, além de novos padrões de produtividade, novos

padrões de consumo, entre outras práticas. Estas mudanças provocaram a reconfiguração

social do meio rural, o qual passou a ser percebido como espaço predominantemente

destinado à produção, deixando de considera-lo enquanto espaço de trabalho e de vida.

(WANDERLEY, 2000).



26

Tal modelo tem as concepções schultzianas para a transformação da agricultura e

das relações sociais tradicionais no meio rural como parte de suas referências científicas. Para

Schultz, a família camponesa seguia a mesma racionalidade econômica de uma empresa

moderna, pois funcionava como um sistema coerente e racional cujo funcionamento era

perfeito. Comparativamente, havia “poucas ineficiências significativas na distribuição dos

fatores de produção na agricultura tradicional” (SCHULTZ, 1965, p. 47). A pobreza que

existia no seio da agricultura tradicional era resultado dos fatores alocativos porque não

bastavam as experiências adquiridas através dos séculos para a emancipação econômica. Esta

dependia, sim, da alteração dos meios de trabalho.

Para mudar esse quadro, a agricultura tradicional precisava contar, então, com a

atuação do Estado para implantar o pacote tecnológico (motomecanização, revolução verde,

melhoramento genético) que promovia mudanças nos procedimentos técnicos adequados à

lógica “taylor/foordista” de produção (de massa e com procedimentos previsíveis

tecnicamente) já em pleno êxito na indústria. Neste contexto:

A modernidade na agricultura passa a incorporar quatro grandes elementos ou noções (mesmo que

não realizadas completamente): (a) a noção de crescimento (ou fim da estagnação e do atraso); ou

seja, a idéia de desenvolvimento econômico e político; (b) a noção de abertura (ou fim da

autonomia) técnica, econômica e cultural, com o conseqüente aumento da heteronomia; (c) a noção

de especialização (ou fim da polivalência), associada ao triplo movimento de especialização da

produção, da dependência à montante e à jusante da produção agrícola e a inter-relação com a

sociedade global; e (d) o aparecimento de um novo tipo de agricultor, individualista, competitivo e

questionando a concepção orgânica de vida social e mentalidade tradicional (ALMEIDA, 1998, p.

39-40)

No Brasil, a modernização rural atrelava-se à política dos governos militares (após

1964), que pretendia a auto-suficiência alimentar e a produção de um excedente agrícola para

o mercado internacional. A internacionalização era a principal estratégia do projeto de

modernização conservadora e a industrialização era o centro irradiador deste processo. Deste

modo, a agricultura tornou-se importante espaço de expansão capitalista como produtora de

matérias primas e alimentos e consumidora de máquinas e de insumos agrícolas. As culturas

que ganharam destaque (soja, café, cana e trigo) foram voltadas à exportação ou à grande

agroindústria, favorecendo a expansão da grande propriedade, a mais beneficiada, segundo

Martine (1987), pela política agrícola brasileira.
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De acordo com Wanderley, a história da agricultura brasileira é marcada pela

presença dominante da grande propriedade, a qual se impôs como modelo socialmente

reconhecido, recebendo, assim, prioritariamente o “estímulo social expresso na política

agrícola, que procurou modernizá-la e assegurar sua reprodução. Nesse contexto, a agricultura

familiar sempre ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira [...] a

história do campesinato no Brasil pode ser definida como o registro das lutas para conseguir

um espaço próprio na economia e na sociedade” (WANDERLEY,1999, P. 36).

 Pode-se dizer que o projeto desenvolvimentista, ao priorizar a grande propriedade

e o pacote tecnológico (externo às particularidades da realidade nacional), promoveu, por um

lado, a transformação de uma parte dos grandes proprietários em agricultores modernos,

especializados (soja, trigo ou pecuária), individualistas, integrados ao mercado nacional e

internacional e aos CAI’s (complexos agroindustriais) e, por outro, uma inserção diferenciada

dos camponeses na modernização, estabelecendo uma diferenciação social no seio da

agricultura camponesa e também a exclusão de grande número de agricultores brasileiros

desse processo.

A inserção diferenciada da agricultura camponesa revelou-se, em primeiro lugar,

nas estratégias dos agricultores que buscaram potencializar seus recursos naturais,

financeiros e familiares (mão de obra) aderindo ao pacote tecnológico. Os ganhos obtidos

permitiram a compra de terras no entorno da unidade, modificando as bases em que se

operava a agricultura tradicional e as relações sociais. Em segundo lugar, nas estratégias dos

agricultores que assimilaram parte das inovações tecnológicas pelos limites que enfrentavam

(terra, recursos financeiros, etc). Em relação a estes agricultores, observa-se uma

combinação de elementos da tradição camponesa17 como o interconhecimento, a produção

para o consumo, o apego à família, a diversificação da produção, a terra como patrimônio

familiar, a combinação de aspectos da vida familiar com os da vizinhança/comunidade e a

não existência da esfera econômica autônoma da vida social18 com elementos da

modernidade, como o uso de máquinas, insumos químicos, sementes selecionadas, animais

geneticamente selecionados, especialização da produção, etc. Destaca-se o fato de que parte

significativa do campesinato brasileiro foi excluída ou teve acesso precário à modernização

                                                
17 Contribuição de autores como Mendras (1978); Redfield (1979); Galeski (1979); Polanyi (2000).
18 Tipo ideal de camponês: autonomia relativa das coletividades camponesas frente a uma sociedade envolvente;
importância estrutural do grupo doméstico na organização da vida econômica e da vida social da coletividade;
sistema econômico de autarquia relativa, que não distingue consumo e produção e que tem relações com a
economia envolvente; coletividade local caracterizada por relações internas de interconhecimento e de relações
débeis com as coletividades circunvizinhas; função decisiva do papel de mediação dos notáveis entre as
coletividades camponesas e a sociedade envolvente  (MENDRAS, 1978, p. 15).
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do campo, a eles restando as áreas menos valorizadas e mais degradadas na própria região,

ou áreas distantes, nas frentes de expansão agrícola brasileira.

Assim, as diferentes ruralidades resultantes da trajetória de desenvolvimento

permitem reconhecer que a pretendida homogeneização do projeto de modernização do

campo gerou, ao contrário, uma maior diversidade. O conceito de ruralidade é entendido aqui

como decorrente de uma “situação social cuja construção e conformação é efeito (não

intencional nem previsto, na maioria dos casos) resultante dos processos da ação social”

(DURAN E PEREZ, 2000). Deste modo, se considerarmos que o rural brasileiro do início do

século XX era marcado pela presença dos grandes latifúndios voltados para a produção agro-

exportadora e pelas relações camponesas no interior ou nas margens da grande propriedade,

essencialmente produtora de alimentos, os efeitos do projeto de modernização dos anos 60 e

70 promoveram mudanças significativas.

Entretanto, os impactos da modernização foram variados, pois o pacote

tecnológico e os produtos da pauta de exportação e demanda da indústria brasileira

penetraram as regiões de modo diferente, porque diferentes são as condições ambientais e

sociais do meio rural brasileiro. E a configuração desse meio em suas dimensões econômica,

social, demográfica e territorial, originárias do processo de modernização da agricultura,

remeteu à necessidade de novas formas de abordagem pelas ciências sociais. Inicialmente,

procurou-se evidenciar as conseqüências do modelo desenvolvimentista para o rural,

apontando os problemas relacionados ao desmantelamento das pequenas propriedades, ao

êxodo rural, à intensificação da situação de pobreza rural, entre outros. Essas evidências,

combinadas com os modelos de interpretação teórica, tanto no interior do liberalismo quanto

no marxismo, conduziam a pensar na emergência do “fim do camponês” ou “fim do mundo

rural”.

A realidade, porém, apontava para a capacidade de parte deste rural em suportar

mudanças, transformando-se, construindo-se e reconstruindo-se. Daí a importância dos

estudos sobre os pequenos produtores, os migrantes, os bóias-frias, os reassentados, entre

outros, que buscaram dar visibilidade “às possibilidades históricas que as populações

camponesas ainda têm para reinventar o mundo e reinventar-se no mundo”, como bem

lembrou José de Souza Martins (2000, p. 2). Isso acabou por revelar os diferentes níveis das

transformações produzidas pela modernização no campo e, em conseqüência disto, a

heterogeneidade/diversidade das formas de organização do mundo rural ou de diferentes

ruralidades.

Num segundo momento, o debate acadêmico suscitado no final dos anos 80 e
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início dos 90 indicava a preocupação em compreender essa heterogeneidade promovida pelo

processo de modernização.  Sendo assim, o questionamento da categoria “pequena produção”

foi tomado como explicativo para o cenário vivido pela maioria dos agricultores brasileiros.

Isto porque, por um lado, a pequena produção era associada à agricultura de base camponesa

tradicional e, por outro, a média e grande produção à agricultura de base empresarial.

Entretanto, os dados empíricos demonstravam o quão insuficiente isso era para explicar a

complexidade da agricultura após o avanço da modernização no campo e da expansão do

mercado capitalista. Como demonstram as pesquisas organizadas por Lamarche (1993)19, há

produção de base familiar em pequena escala como também em média e até grande escala,

com graus variados de tecnificação e inserção no mercado. Em contrapartida, segundo Veiga

(1991), há produção de base empresarial em pequena e grande propriedade, dependendo do

tipo de produção e do grau de especialização.

De acordo com Lamarche, em todas as sociedades, por diferentes que sejam, onde

um mercado organiza as trocas, a produção agrícola é assegurada, em maior ou menor grau,

pela produção familiar. Há, entretanto, uma grande diversidade de situações vinculadas à

história e aos contextos socioeconômicos e políticos que revelam a enorme capacidade de

adaptação e flexibilização da agricultura familiar na medida em que suas estratégias, usos e

recursos de sobrevivência diversificaram o rural e tem permitido que ele sobreviva.

Em alguns lugares, a produção familiar é a ponta-de-lança do desenvolvimento da agricultura e de
sua integração na economia de mercado; em outros permanece arcaica e fundada essencialmente
sobre a economia de subsistência; em alguns lugares ela é mantida, reconhecida, como a única
forma social de produção capaz de satisfazer as necessidades essenciais da sociedade como um
todo; em outros, ao contrário, é excluída de todo o desenvolvimento, sendo desacreditada e a custo
tolerada (LAMARCHE et al, 1993, p. 13).

Assim, a categoria “agricultor familiar” ganha sentido no debate acadêmico

porque permite diferenciar a agricultura de base familiar da empresarial. O conceito de

agricultura familiar tem como ponto de partida a constatação de Chayanov de que a unidade

econômica familiar não é um modo de produção, mas uma forma de organizar a produção

diferente do modo empresarial.  “La familia campesina, una familia que no contrata fuerza

de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus proprios medios

de producción y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios

                                                
19 Lamarche, H; e pesquisadores da França (Billaud, J.P; Maurel, M. C), do Canadá (Jean, B; Stanek, O;
McCrorie, J; Muszinski, A); do Brasil (Brumer, A; Duque, G; Lourenço, F.A; Wanderley, M. N. B), da Polônia
(Halamska, M; Rey, J); da Tunísia (Gana, A; Essamaet, M.) desenvolveram estudos sobre a agricultura familiar
em diferentes regiões dos países envolvidos na pesquisa.
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rurales no agrícolas”. (CHAYANOV, 1974, p. 44). Assim, a reprodução da agricultura

familiar não se dá pela extração e apropriação do trabalho alheio, no qual o objetivo maior é

a reprodução do capital, porque a fonte de trabalho que aciona o capital envolvido no

processo de produção é o próprio proprietário dos meios de produção. Mesmo quando há

contratação de mão de obra, normalmente sazonal, esta é uma espécie de

complementaridade do esforço familiar.

Portanto, na agricultura familiar, a propriedade e o trabalho estão intimamente

ligados à família, e a “interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração

engendra necessariamente noções como a transmissão de patrimônio e a reprodução do

estabelecimento” (LAMARCHE, 1993, p. 15). Para Wanderley (1999), a combinação destes

fatores não é apenas um detalhe, é uma característica que tem conseqüências para a forma

como esta agricultura age econômica e socialmente.  Isto poderia explicar a capacidade de

adaptação da produção familiar às diferentes situações. De acordo com a autora, a agricultura

familiar continua a reproduzir-se com o objetivo de preservar uma margem de autonomia da

família. Nela permanece um modo específico de organizar a produção “cujo funcionamento

tem como referência à própria estrutura familiar da unidade de produção” (WANDERLEY,

1999, p.44). Assim, o “lugar da família” constitui-se no elemento de referência e

convergência no esforço estratégico para constituir e reproduzir o patrimônio fundiário

familiar, o qual permite garantir sua reprodução social.

Ainda segundo Wanderley (1996), estas formas tentam adaptar-se aos impactos da

cultura urbana, da centralidade do mercado e da globalização da economia. Mendras (1978)

já havia alertado para o fato de que havia uma perda crescente da autonomia tradicional das

unidades familiares decorrentes da subordinação e integração destas à sociedade envolvente

e do esvaziamento das sociedades locais provocadas pelo êxodo rural. Para o autor, o

camponês transforma-se “em agricultor, produtor agrícola que é, ao mesmo tempo,

empreiteiro e trabalhador, proprietário de seus meios de produção, mas que não utiliza - ou

só em pequena escala - mão de obra assalariada. O aldeão torna-se consumidor como os

citadinos, já que chega a comprar seu pão, renúncia suprema para o camponês tradicional”.

(MENDRAS, 1978, p. 15). Assim, a racionalidade moderna se apodera da organização

familiar e a modifica, sem que isso signifique necessariamente a exclusão de aspectos da

tradição camponesa. Nas palavras de Wanderley: “os agricultores modernos enfrentam os

novos desafios com as armas que possuem e que aprenderam a usar ao longo do tempo”

(1996, p.14).

Deste modo, se o conceito de agricultura familiar é pertinente para identificar as
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alterações que o rural e a agricultura viveram a partir da modernização, mas não é suficiente

para compreender a diversidade que ocorre no seio da agricultura familiar. Segundo

Wanderley (1999, p. 23-35), agricultura familiar é um conceito genérico, que abriga dentro de

si várias formas de reprodução econômica e social:  do campesinato tradicional, com

produção de subsistência, à produção familiar moderna, a qual convive com a modernização

da agricultura, a inserção nos processos globais de acumulação de capital e a “abertura” ao

modo moderno de vida.

Se os impactos do projeto modernizador foram diferentes, também o foram as

estratégias utilizadas pelos agricultores familiares para enfrentar a “crise” deste modelo, a

qual marca fortemente a década de 90. Tal crise, desencadeada pelos próprios limites do

produtivismo20, ficou evidenciada na super produção, na queda de preços dos produtos

agrícolas, no aumento dos preços dos insumos industrializados, além dos problemas

ambientais pelo uso excessivo de agrotóxicos e dos recursos naturais. Somem-se, ainda, os

problemas sociais promovidos pelo intenso êxodo rural e pela precariedade das condições de

vida no campo e na cidade. As chamadas “novas ruralidades”, como o turismo rural, a

produção orgânica, as áreas de preservação ambiental onde vivem populações

“tradicionais”, assentamentos da reforma agrária, a pluriatividade, entre outros, são

resultantes deste processo.

É na análise do conjunto das novas ruralidades que se torna possível identificar

como a problemática do meio ambiente e do desenvolvimento vem se refletindo no rural

brasileiro e, em especial, no rural da RMC. A problemática ambiental foi, a partir da década

de 1970, penetrando o espaço rural com preocupações que movimentavam a agenda social do

debate sobre a escassez dos recursos naturais e das políticas necessárias para a preservação e a

conservação. Nesse contexto, as disputas de sentido entre os vários atores sociais contemplam

desde a definição de que concepção de meio ambiente corresponderia a um novo

entendimento da relação homem/natureza até a escolha de que recursos devem ser utilizados,

preservados ou conservados.

Nesse embate, o espaço rural afetado pelos impactos gerados pela modernização

da agricultura passa a ser o principal foco do debate, o qual se acirra na segunda metade da

década de 1990 em conseqüência dos chamados “efeitos inesperados” no campo da

alimentação humana. O tema da sustentabilidade, principalmente após o fenômeno da vaca

                                                
20 Em 1983 os EUA investiu 29 bilhões de dólares para os agricultores não plantarem, “pagou com produtos
armazenados e dinheiro a milhares de produtores o equivalente a suas colheitas programadas, para evitar a queda
dos preços agrícolas, que vinha acontecendo desde 1980” (FOLADORI, 2001, p. 123).
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louca e da contaminação dos alimentos, quando o tema da saúde humana torna-se ainda mais

vital, mobiliza o campo ambiental a se manifestar não apenas sobre como e o que preservar ou

conservar no ambiente, mas como proteger e conservar a saúde dos homens.

Em síntese, na perspectiva da análise das estratégias dos agricultores familiares da

RMC, faz-se necessário evidenciar que as reflexões sobre o rural brasileiro permitem

afirmar que as estratégias de reprodução social dos agricultores familiares estão marcadas

pela luta incessante para ocupar seu espaço físico e social na sociedade contemporânea.

Tema já tratado exaustivamente pela literatura da sociologia rural na última década, sabemos

que nem o capitalismo absorveu todas as formas de organização da agricultura camponesa

convertendo-as em empresas capitalistas modernas, nem é possível identificar a manutenção

das especificidades da agricultura camponesa como um “modo de produção” ou uma

“sociedade camponesa” com autonomia e dinâmica próprias.

Assim, as múltiplas estratégias de sobrevivência da agricultura familiar, incluindo

a camponesa, encontram referências no contexto social e ambiental de cada país e região e

também na história de ocupação e nos projetos familiares em jogo. Elas permitem também

identificar que, no caso brasileiro, vários autores como Lamarche et al (1993), Ferreira

(1994), Brandenburg (1999), Wanderley (1999, 2000), Garcia (1989), Gehlen (1998), entre

outros, já demonstraram a existência de diferentes estratégias de reprodução social:

estratégias fundiárias que vão da luta pela terra no local de origem até a busca por terras

longínquas como forma de se manter agricultor, passando pelo arrendamento ou parceria das

terras necessárias para a produção familiar; estratégias familiares e comunitárias que

asseguram a permanência de um modo de vida em que a família é o centro do trabalho e do

usufruto do produto desse trabalho e estratégias de reconhecimento e manutenção de

especificidades da cultura camponesa, fundamentais para a reprodução social das famílias

agricultoras e que dependem das relações de interconhecimento que se mantém entre elas.

1.2. A construção da pesquisa interdisciplinar e os procedimentos

metodológicos

1.2.1. A pesquisa interdisciplinar: do diagnóstico socioeconômico e ambiental ao

processo de construção da problemática comum
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O desafio da pesquisa interdisciplinar permeou a construção metodológica e

possibilitou a realização de sete teses articuladas a partir da problemática comum definida

pelos doutorandos da linha de pesquisa “sistemas sociais, sistemas técnicos e recursos

naturais de áreas rurais”. Esse processo transcorreu durante os últimos três anos (final de 2002

a 2005), marcado pelo fecundo intercâmbio de idéias, de conceitos, de inquietações e pela

intersubjetividade entre os doutorandos. O grupo é formado por duas sociólogas; dois

agrônomos; um geógrafo; uma bióloga e um economista. A relativa diversidade de formação

disciplinar parece, a princípio, corresponder aos objetivos do doutorado, no que se refere à

possibilidade do diálogo, mesmo que limitado, entre as ciências da natureza e as ciências

sociais.

O esforço em estabelecer e garantir o espaço da interdisciplinaridade está presente

durante todo o desenrolar do doutorado. De início, alguns dos pré-requisitos para a entrada no

programa preparam os doutorandos para o desafio. Fica estabelecido, já no processo de

seleção, que o espaço geográfico no qual será realizado todo o processo de investigação e

análise é comum a todos os pesquisadores da linha “do rural”, no caso, a Região

Metropolitana de Curitiba (RMC); além do que, há obrigatoriedade em cursar todas as

disciplinas regulares, pois elas têm como objetivo principal aproximar os conceitos e as

metodologias das ciências naturais para os doutorandos oriundos das ciências sociais e vice-

versa, construindo, desta forma, uma base para que ocorra o diálogo entre os dois campos

científicos.

A opção pela delimitação de um espaço geográfico comum de pesquisa a priori é

uma estratégia estabelecida pelo doutorado para que seja possível criar as condições

necessárias para a ocorrência de interações entre as diferentes competências específicas de

cada disciplina (objeto e teorização), “formando um mesmo universo de referência no espaço,

o qual possibilita identificar temas comuns de pesquisa que são pertinentes do ponto de vista

científico, mas também, em relação ao desenvolvimento e ao meio ambiente no contexto da

região” (RAYNAUT, 1996, p. 27). Assim, o critério de estabelecer um espaço comum de

pesquisa facilita a interação do grupo de pesquisadores desde que permite “que o grupo

produza em função de uma referência empírica espacial, o que facilita organizar a informação,

produzir saber e vivenciar o próprio espaço” (idem, p. 13).

As oficinas de pesquisa, espaço privilegiado da interdisciplinaridade, tiveram

início no final do primeiro ano (2002). A primeira tarefa do grupo foi construir um

diagnóstico socioeconômico e ambiental com base em dados e informações secundárias

coletadas nas diversas instituições que produzem dados sobre a Região Metropolitana de
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Curitiba (RMC), bem como em documentos e publicações estatísticas. Tal diagnóstico

possibilitou uma relativa aproximação com a realidade da RMC –  desconhecida de parte dos

membros do grupo que provém de regiões distantes – e permitiu a identificação da

heterogeneidade e diversidade das dinâmicas ambientais e sociais da região.

A heterogeneidade e diversidade constatadas no diagnóstico, apesar de não

constituírem uma novidade, demonstram que, apesar do modelo de desenvolvimento centrado

na modernização (industrialização, urbanização, crescimento econômico, etc) pretender uma

homogeneização dos modos de produção e de vida, o que se verifica na Região Metropolitana

de Curitiba (RMC) é uma relativa diversidade socioeconômica sobre a base de uma grande

heterogeneidade ambiental. Tais constatações foram possíveis porque os parâmetros

utilizados tiveram origem em diferentes disciplinas, cada qual com seus métodos e técnicas

que permitiram um olhar ampliado sobre a realidade. São informações que compuseram o

diagnóstico: os aspectos geológicos, tipos de solos, relevo, hidrografia, vegetação; os usos e

intervenções sobre o ambiente a partir da análise da produção, da área ocupada, das

tecnologias utilizadas e da infra-estrutura e os indicadores de condições de vida da população

e da dinâmica populacional.

A constatação de que a diversidade e a heterogeneidade eram a marca das

dinâmicas sociais e ambientais da RMC conduziu o grupo a pensar que essas categorias

poderiam orientar a construção da problemática de pesquisa. Essa conclusão promoveu

algumas inquietações responsáveis pelo desenrolar dos trabalhos do grupo. Um dos primeiros

desafios foi tratar dos conceitos que fossem pertinentes para expressar a diversidade e/ou

heterogeneidade constatada. Sentiu-se a necessidade de aproximar conceitos em busca de

categorias que fizessem sentido tanto para as ciências da natureza como para as ciências

sociais.

Se para os doutorandos das ciências sociais o conceito “diversidade” fazia sentido

para explicar as disparidades e diferenças socioeconômicas encontradas, para os doutorandos

das ciências naturais o termo “heterogeneidade” fazia mais sentido. Esse diálogo foi um

momento ilustrativo das dificuldades da interdisciplinaridade, ou seja, de como estabelecer

conceitos que permitam um olhar mais amplo sem perder a construção conceitual e

metodológica da formação disciplinar. O risco que se corre é o de conceitos “viajarem” de um

campo das ciências para outro e se transformarem em retórica sem sentido explicativo, como

nos lembra Leff (2002).

Como dizem Jollivet e Lepart (1992, p. 373), o que produz a diversidade ou a

heterogeneidade interna de um objeto de estudo é a complexidade das inter-relações entre os
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parâmetros utilizados, os quais produzem tal heterogeneidade. Os autores chamam a atenção

para as diferenças sutis entre os três termos que, se entendidas, podem contribuir para a

análise do objeto em estudo. Segundo o dicionário Aurélio, o termo “heterogêneo” significa

“de diferente natureza, composto por partes de diferentes naturezas” e o termo “diversidade”

significa “diferença, dessemelhança, divergência, contradição, oposição”.

Com base nessas referências, é possível dizer que o termo heterogeneidade é mais

apropriado para demonstrar a distribuição e os arranjos espaciais dos elementos de diferentes

naturezas que constituem a paisagem, os quais evidenciam a multiplicidade e a variabilidade

dos fatores que a produziram (solo, relevo, água, floresta). O termo diversidade está ligado

aos processos de perturbações naturais que conduzem aos estados de regeneração de seus

elementos e à ação humana, a qual também estrutura a paisagem através de suas intervenções

(prática técnica e uso social dos meios naturais) que tanto podem contribuir para a diversidade

como para a uniformidade dos ecossistemas21. Assim, tratar da complexidade dos fenômenos

ambientais permite falar tanto de heterogeneidade (diferentes naturezas) dos elementos que

compõem a paisagem como da diversidade produzida pelos processos de perturbações

naturais que levam aos estados de regeneração. Paralelamente, tratar da complexidade dos

fenômenos sociais permite considerar o termo diversidade mais apropriado já que a sociedade

não é composta por elementos de diferentes naturezas e sim possui uma expressiva

diversidade cultural, de condições de vida, de práticas e de uso dos recursos naturais.

Contudo, a opção feita pela maioria dos doutorandos foi adotar o termo

heterogeneidade como referência geral porque este atendia à preocupação em demonstrar a

multiplicidade de situações ambientais encontradas, incluindo o quadro das condições de vida

da população da RMC, deixando para as teses individuais o aprofundamento dos referidos

termos.  No caso da presente tese, a distinção foi mantida porque, para falar da dimensão da

reprodução social, não é pertinente considerar que na sociedade existem elementos de

diferentes naturezas, mas sim que há uma importante diversidade de situações sociais, as

quais devem ser investigadas.

A fase seguinte das oficinas de pesquisa interdisciplinares foi procurar refinar as

informações do diagnóstico geral, buscando evidenciar o rural da RMC através da construção

de indicadores (anexos) que permitissem melhor avaliar a realidade e, assim, orientar a

construção da problemática comum de pesquisa e as escolhas dos espaços físicos e sociais nos

quais pudessem ser desenvolvidas as pesquisas empíricas e que permitissem a realização das

                                                
21 Tradução e interpretação livre da autora do texto de Jollivet e Lepart (1992, p. 373).
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teses individuais. Outro momento de grandes desafios, pois articular a construção da

problemática comum com as teses individuais exigiu um longo exercício de aproximação de

conceitos e significados, de posturas metodológicas e de visões disciplinares. Esse esforço

justifica-se pela multiplicidade de sentidos empregados pelas diferentes áreas do

conhecimento sobre temáticas referentes ao desenvolvimento e ao ambiente. Deste processo

de diálogo, resultou o primeiro texto de reflexões conceituais e de exposição de um olhar,

mais ou menos comum, sobre tais temáticas focadas no espaço rural.

Em seguida, a primeira fase de campo foi iniciada com o objetivo de interagir com

informantes qualificados (lideranças locais, secretários de agricultura e meio ambiente,

EMATER, sindicatos de trabalhadores rurais, entre outros) para obter um quadro mais

aprofundado da situação do rural e das políticas públicas para o rural em cada município.

Foram visitados cinco municípios (São José dos Pinhais, Mandirituba, Piraquara, Campo

Magro, Tijucas do Sul), os quais correspondiam às expectativas criadas em função dos

resultados do diagnóstico e dos indicadores que apontavam ser a agricultura familiar o locus

de uma significativa diversidade socioeconômica sobre uma base ambiental heterogênea.

A importância da agricultura familiar na RMC está retratada nos dados do Censo

Agropecuário de 1996, os quais apontavam que 93,0% dos estabelecimentos tinham uma área

de até 50ha, ocupando 27,2% da área total, em contraposição a 2,3% de estabelecimentos

acima de 200ha ocupando 58,3% da área total. Os dados mais recentes indicam uma situação

parecida, pois 80% dos estabelecimentos da RMC são familiares (MDA/INCRA, 2003). Essa

constatação tem como referência a metodologia do MDA/INCRA para identificar os

estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil, cujos critérios são: área de até quatro

módulos fiscais (pequena propriedade); renda anual bruta proveniente das atividades

agropecuárias ou não-agropecuárias realizadas no estabelecimento; trabalho desenvolvido

pela família, aceitando mão de obra contratada apenas quando eventual.

A escolha da agricultura familiar como espaço privilegiado de investigação sobre o

rural da RMC indicava a possibilidade real de atender aos pressupostos da diversidade/

heterogeneidade social e ambiental. Indicava, também, a possibilidade de contribuir

concretamente com os estudos sobre o rural metropolitano, pois habitualmente a agricultura

familiar é “invisível” para as políticas públicas da RMC, apesar de sua importância.

Importância pela diversidade/heterogeneidade de formatos produtivos/tecnológicos, de uso

dos recursos naturais, de aspectos culturais, de situação de vida e de estratégias de reprodução

social. Além do fato de que a agricultura familiar já era o campo de investigação e de

interesse do grupo de doutorandos.
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Deste modo, a seleção dos municípios recaiu sobre aqueles em que a agricultura

familiar era expressiva e comportava uma relativa diversidade/heterogeneidade ambiental,

socioeconômica e cultural, o que permitia uma análise da complexidade das inter-relações

entre sociedade e natureza. Após as análises dos dados e informações coletadas e das várias

visitas aos municípios, outra filtragem fez a escolha recair sobre os municípios de São José

dos Pinhais, Mandirituba e Tijucas do Sul. Os dados e as informações constantes no

diagnóstico da RMC serviram como base para a construção de indicadores sociais,

econômicos e ambientais, os quais possibilitaram observar as diferenças que pudessem

ilustrar a heterogeneidade/diversidade ambiental e socioeconômica do rural da RMC.  E os

três municípios ilustram tal heterogeneidade e diversidade segundo demonstra o quadro 1,

elaborado pelo grupo de doutorandos.

Quadro 01. Síntese dos indicadores sociais, econômicos, técnicos e ambientais de São José
dos Pinhais, Mandirituba e Tijucas do Sul

Mandirituba São José dos Pinhais Tijucas do Sul
Infra-estrutura Razoável Satisfatório Precária
Condição/habitantes Satisfatório Satisfatório Razoável
Tipo de município Rural Rural Rural +
Taxa/crescimento
população rural

Ganho elevado Ganho muito elevado Ganho elevado

Valor adicionado
agropecuário (R$ e %)

R$ 95.058 mil
57,4% do PIB

R$ 39.950 mil
1,1% do PIB

R$ 45.463 mil
63,3% do PIB

Diversidade da
produção

9 a 10 culturas 8 culturas 9 a 10 culturas

Tecnologia Média para alta Média para alta Baixo para médio
Estrutura fundiária (nº
estabelecimentos)

Predomina menores
de 10ha

Predomina  menores de
10ha

Predomina  menores de
10ha

Participação na área
total

Predomina áreas entre
10 a 50 há

Predomina áreas com +
de 100ha

Predomina áreas  com +
de 100ha

Produção predominante Batata inglesa, fumo,
cebola, mandioca e
tomate

Alface, beterraba,
cenoura, chuchu, couve-
flor, pepino, pimentão,
repolho

Batata inglesa, fumo,
cebola, mandioca e
tomate

Heterogeneidades dos
tipos de solo

Alta Alta Alta

Solo predominante 2 4 4
Reflorestamento 5% a 10% Menor de 5% 10 a 15%
Cobertura vegetal 30% a 50% 50% a 70% 50% a 70%
Gradiente de altitude Máximo Mínimo Máximo
Densidade hidrográfica Média p/ alta (3,33 a

4,50 canais km)
Baixa (menor que 2,14
canais Km)

Média p/ alta (3,33 a 4,50
canais km)

Unidades de
conservação

APA estadual do Rio
Pequeno; AEIT do
Marumbi; APA Estadual
de Guaratuba

APA estadual de
Guaratuba
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Metodologia utilizada está exposta nos anexos 01,02,03.
Fontes: IPARDES 2002; IBGE: Censo Agropecuário 1995-1996, Censo Demográfico 2000, Produto Interno
Bruto 2002; SEMA 2003.

É importante destacar que a elaboração dos indicadores “tipo de município” (mapa

anexo) e “taxa de crescimento população rural” (mapa anexo) permitiram compreender a

dinâmica da população da RMC, invertendo a lógica dos indicadores oficiais (IBGE,

COMEC)22. Tal opção tem como referência o importante debate sobre o rural brasileiro,

principalmente nos estudos de Wanderley (2000) e Veiga (2002), os quais demonstram a

limitação de se entender o rural pela contagem da população, visto que ele é muito mais

amplo, diversificado e complexo que aquele definido pelos índices oficiais do IBGE. Diz

Veiga23 que, para uma análise da “configuração territorial [...], é preciso combinar o critério

de tamanho populacional do município com pelo menos outros dois: sua densidade

demográfica e sua localização” (VEIGA, 2002, p.33).

Observando as especificidades da RMC, principalmente a agregação de

municípios eminentemente “rurais” no processo de constituição da região metropolitana, esse

último critério pode ser relativizado porque toma como premissa que “não há habitantes mais

urbanos do que os residentes nas 12 aglomerações metropolitanas, nas demais aglomerações e

nos outros 77 centros urbanos identificados pela pesquisa [...] caracterização e tendências da

rede urbana do Brasil (1999)” (idem). O autor argumenta que, para os demais casos (5.052

municípios), o critério decisivo é a densidade demográfica que evidencia a “pressão antrópica

como o melhor indicador do grau de artificialização dos ecossistemas e, portanto, do efetivo

grau de urbanização dos territórios” (idem), o que foi considerado no presente trabalho.

Foram consideradas, também, as observações de Wanderley (2000) a partir das formulações

de Bruno Jean, de que é necessário levar em conta dois critérios básicos para se entender o

mundo rural: a trama social e espacial e a trajetória do desenvolvimento local.

É possível evidenciar, deste modo, que existe uma diversidade de situações de vida

no rural que não elimina suas especificidades enquanto uma população que reside no rural e,

em sua maioria, é composta por pessoas que se relacionam em função da referência ao

                                                
22 O indicador “taxa de crescimento da populacão rural” (1991/2000) consta as seguintes estratificações: rural
com perda de população (- 7,09 a - 0,01); rural com ganho moderado (0,00 a 0,99); rural com ganho elevado
(1,00 a 2,99); rural com ganho muito elevado (acima de 3,00). O indicador “tipo de município” consta as
seguintes estratificações: urbano - população rural menor que 10% e com alta densidade populacional - acima de
200,01; rural (-) – população rural entre 11% e 50%, com densidade entre 50,01 a 200,00; rural - população rural
entre 51% a 70%, com densidade entre 20,01 a 50,00; rural (+)  - população rural acima de 71%, com baixa
densidade, menor de 20,00.
23 Dos 5.507 sedes de municípios existentes em 2000, havia 1.176 com menos de 2.000 habitantes, 3.887 com
menos de 10.000 e 4.642 com menos de 20.000 (VEIGA, 2000, p. 32).
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patrimônio familiar (vinculadas às unidades familiares agrícolas) e aos laços de vizinhança, o

que inclui os trabalhadores assalariados que permanecem no meio rural (WANDERLEY,

2000, p. 8). A experiência que as famílias têm com as pequenas cidades (em geral menor que

20.000 habitantes) “nem sempre significa o acesso a uma efetiva e profunda experiência

urbana, que se diferencie ou mesmo se oponha ao seu modo de vida” (p. 6).

É possível identificar que os três municípios selecionados, mesmo apresentando

diferenças socioeconômicas e de integração com o pólo metropolitano, têm uma forte

presença da agricultura e da população rural. O caso mais emblemático é de São José dos

Pinhais, o qual apresenta uma taxa de crescimento da população rural muito elevada e pode

ser identificado como um município “rural", apesar de localizado na franja (peri-urbano) do

pólo metropolitano e com um intenso desenvolvimento industrial, comercial e de serviços. O

ganho de população rural não está vinculado apenas às construções de condomínios

residenciais e de empresas de perfil urbano que se instalam no quadro rural, como comumente

são explicados tais indicadores. Há, além da baixa densidade populacional, outros indicativos

da presença do rural vinculado à agricultura e à pluriatividade, a saber: a expressiva produção

agropecuária com ênfase na olericultura, a expansão do turismo rural e o significativo número

de agricultores familiares distribuídos em mais de 26 comunidades rurais (Folder da

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento).

No entanto, as análises dos dados gerais sobre os municípios conduziram o grupo

de doutorandos à constatação das limitações do recorte espacial na escala de município para

atingir conhecimentos aprofundados das inter-relações sociedade e natureza. Sendo assim, a

opção foi pelo espaço físico e social de comunidades rurais que expressassem a diversidade/

heterogeneidade identificada nos dados sobre os três municípios selecionados. O processo de

escolha exigiu visitas a várias comunidades de cada um dos municípios para identificar

aquelas que melhor correspondessem aos objetivos do grupo. As comunidades selecionadas

foram: em São José, a comunidade de Mergulhão; em Mandirituba, a comunidade de Santo

Amaro Um; em Tijucas do Sul, a comunidade de Postinho.

A opção pelo estudo a partir das localidades, no caso as comunidades, requer, de

acordo com Morin (1998, p. 163), compreender que “há, em absoluto, que circunscrever o

campo de estudo e respeitar sua singularidade irredutível; mas, ao mesmo tempo, como em

todo o sistema complexo, o local contém de certo modo o todo em que se inscreve [...] e o

investigador está encarregado da difícil, temível e complexa tarefa de dar conta destes dois

caracteres sem os afogar/dissolver um no outro. Também é por isso que a investigação local
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exige muita estratégia e invenção e que, se quiser ser ciência, tem de ser arte”. Diz o autor que

uma comunidade é:

Um território trabalhado pela história, uma sociedade tributária do espaço [...] é um organismo que

dispõe de uma politéia, ou seja, de instituições e de vida pública. Classes sociais que compõem a

sociedade. Nela estão em ação energias sociais. Nela se enraízam, e se desenvolvem, e estão em

jogo, vidas. Uma comuna é uma unidade complexa. Mas é ao mesmo tempo uma célula num

grande corpo social. Estes dois caracteres são indissociáveis” (MORIN, 1998, p. 170).

As escolhas são sempre “escolhas” no sentido de que as comunidades indicadas

apresentam uma relativa diversidade de relações sociais, de trabalho e de tradição cultural em

suas inter-relações com o meio ambiente, o que abriu caminho para a investigação do grupo

oriundo das ciências sociais. Apresentam, também, uma heterogeneidade de paisagem e de

agroecossistemas, o que viabilizou o trabalho do grupo oriundo das ciências da natureza.

Porém, nem são espaços que esgotam a complexidade da realidade do rural da Região

Metropolitana de Curitiba, nem são os únicos possíveis que externam tal complexidade. A

opção por municípios fronteiriços à sudeste da RMC justifica-se tanto pela facilidade do olhar

sobre uma paisagem – que mesmo sendo contínua expressa uma relativa heterogeneidade, o

que facilita a construção de mapas e a definição de unidades de paisagens – como pela

facilidade de acesso às áreas em estudo. E, como diz Morin, a escolha de uma comunidade já

contempla uma complexidade importante, levando em conta que ela está vinculada à

sociedade mais geral. É nesse sentido que as escolhas e a postura analítica que perpassa a

presente tese estão relacionadas.

Os argumentos que, de início, justificaram a escolha das três comunidades tinham

por base os dados e informações obtidos através de entrevistas abertas, realizadas com os

informantes qualificados (secretários municipais; técnicos da EMATER; presidentes de STR;

líderes comunitários; moradores mais antigos) durante as primeiras visitas as comunidades.

Em linhas gerais, a comunidade Postinho está localizada a 30 Km da sede do

município de Tijucas do Sul. Há predominância de relevo muito acidentado pela sua

localização na Serra do Mar e em seu entorno encontram-se grandes empresas de

reflorestamento (basicamente de pinus) ocupando grandes extensões de terra e empregando

um número significativo de moradores de Postinho. Residem na comunidade

aproximadamente 140 famílias, entre as quais 40 podem ser identificadas como agricultoras

(possuem e cultivam a terra) e pluriativas, já que, na maioria dos casos, pelo menos um
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membro de cada família agricultora “vai para os pinus”. A agricultura é de base familiar, de

origem étnica brasileira (cabocla), desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Na

produção, predomina o sistema milho/feijão (sistema tradicional da região) voltado para a

subsistência, associado, em algumas propriedades, com a produção do fumo. A tecnologia

utilizada é de base camponesa, com predomínio do arado de tração animal e equipamentos

manuais (enxada, foice, etc). É considerada pelo poder público como uma comunidade

empobrecida, com muitas famílias vivendo em precárias condições de vida. Observa-se que as

políticas públicas que mais chegam a essa comunidade são de cunho assistencial,

principalmente destinadas às famílias que trabalham para as grandes empresas de

reflorestamento, pois, segundo informações da EMATER e Prefeitura Municipal, em torno de

50% das famílias residentes receberam cestas básicas (na gestão de 2000 a 2004). A prefeitura

prioriza políticas de educação, saúde e de infra-estrutura (estradas).

Em Santo Amaro Um, residem por volta de 45 famílias de agricultores familiares,

os quais ocupam pequenas áreas de terras e são de origem brasileira (caboclos) e polonesa.

Essa comunidade registra mudanças promovidas pela ação dos governos municipais e da

EMATER, através das políticas públicas voltadas diretamente ao fomento da agricultura, as

quais constituíram o parque de máquinas, abriram estradas, desenvolveram cursos de

orientação técnica e estimularam a conversão da produção tradicional de milho/feijão para

hortifrutigranjeiros. Tal conversão foi facilitada pela possibilidade de acesso ao CEASA

(30Km), o que proporcionou uma melhoria significativa nas condições de vida das famílias.

Essas mudanças são percebidas na paisagem pois, tendo um relevo bastante ondulado, bem

servido de água, o mosaico é definido pela produção de hortaliças, frutas, alguns aviários de

grande extensão e, segundo as lideranças locais, várias unidades de “lavadeiras” de produtos

que vão para o CEASA (oriundos da comunidade e de fora, inclusive de outros Estados).

Aliada à produção voltada para o mercado, há uma significativa produção voltada para o

consumo das famílias e uma também significativa reserva de mata. O uso intensivo de

tecnologia e de mão de obra, próprio desse tipo de produção, faz supor que haja, por um lado,

danos ao meio ambiente e, por outro, a permanência da população mais jovem pela

possibilidade de trabalho e de renda.

Em Mergulhão, residem cerca de 28 famílias agricultoras e a pressão da metrópole

se faz presente. É uma comunidade que fica próxima do núcleo urbano de São José dos

Pinhais e de Curitiba e faz divisa com a APA (Área de Proteção Ambiental) Estadual do Rio

Pequeno, vinculada à captação de água para abastecer a metrópole. Em função disso, a

comunidade enfrenta problemas como restrições no uso das terras, restrições ambientais, na
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edificação de condomínios residenciais, entre outros. As terras são mais planas e apresentam

uma vegetação vinculada às reservas obrigatórias. São agricultores familiares que ocupam

pequenas extensões de terra, de origem italiana e polonesa e têm sua produção dominante

vinculada a hortifruticultura, principalmente olerículas para o CEASA e frutas como o

morango e a uva, essa última voltada para a produção do vinho colonial. Existe também,

porém em menor escala, a produção para o consumo que, em muitos casos, é ampliada para

ser vendida aos “turistas” do “caminho do vinho” – programa de incentivo às atividades extra-

agrícolas. Esse programa promoveu a pluriatividade dos agricultores, os quais, em sua

maioria, voltam-se para a industrialização e comercialização direta de seus produtos, fazendo

com que nessa região o turismo rural se faça presente. Associados à produção e venda de

produtos, hoje a comunidade possui pesque-pagues e festas que atraem um número

significativo de turistas. Na festa que ocorreu em setembro de 2004 (um final de semana) os

organizadores estimaram 12000 pessoas presentes e, em 2005, em torno de 15000 pessoas.

Como resultado de todas as informações, estudos, análises e vivências, o grupo

definiu a problemática geral para a investigação: “analisar como os agricultores, em

especial os agricultores familiares, se reproduzem e se transformam no contexto da

heterogeneidade socioambiental do rural da RMC”. Nessa formulação, estão implícitos,

em primeiro lugar, o reconhecimento da importância da agricultura familiar que luta para

permanecer no rural da região metropolitana; em segundo lugar, a demonstração de como o

modelo de desenvolvimento da modernidade não tornou homogêneos os espaços rurais,

inclusive não eliminou formatos de agricultura de base camponesa e, por último, mas não

menos importante, a constatação de que urbanização promove mudanças, mas não elimina os

espaços sociais em que vivem os agricultores familiares.

Pelo perfil do grupo de doutorandos, de relativa variedade na formação disciplinar

e grande disposição para o trabalho interdisciplinar, a lógica da pesquisa na interface

sociedade/natureza está presente na construção da problemática geral. Levando em conta os

vários domínios da reprodução, foi possível construir as problemáticas que norteiam as teses

individuais através dos diversos olhares sobre o mesmo objeto de estudo - a agricultura

familiar - que se desenvolve em espaços físicos e sociais que apresentam uma relativa

heterogeneidade/diversidade socioambiental. Assim, para dar conta da discussão sobre o tema

da reprodução dos agricultores familiares no contexto da pesquisa na interface

(interdisciplinar e intertemática) sociedade/natureza, foram sendo definidas as temáticas das

teses individuais.
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No campo das ciências sociais, são três teses com as respectivas temáticas:

primeira - Compreender as estratégias de reprodução social dos agricultores familiares que é

dinâmica e está circunscrita em um ambiente rural que se transforma constantemente; segunda

- Como as restrições institucionais e da legislação ambiental interferem nas estratégias de

reprodução social dos agricultores familiares e terceira - Analisar a implementação e fazer

uma avaliação das políticas públicas para o rural, especificamente para a agricultura familiar.

No campo das ciências da natureza, são quatro teses: primeira - Compreender

quais são as potencialidades e as fragilidades físicas e naturais e sua interferência na

reprodução da agricultura familiar; segunda - Estudar a relação entre os estilos de produção da

agricultura familiar e os recursos físicos/naturais; terceira - Construir um mapeamento

físico/natural das unidades de paisagem que compõem os municípios e as comunidades

selecionadas e quarta - Analisar a qualidade da água na bacia do Rio Pequeno e o impacto na

agricultura familiar da comunidade de Mergulhão.

 É importante frisar que a pesquisa na interface sociedade/natureza pressupõe uma

relação dinâmica entre a temática geral, que evidencia a inter-relação entre os vários domínios

da reprodução, e as teses individuais, que buscam um olhar sobre a complexa relação entre os

vários elementos dentro de um domínio da reprodução. É o movimento entre os

conhecimentos disciplinares com as várias dimensões da reprodução que conduz o olhar sobre

a complexidade da realidade social. No entanto, compreender mais amplamente as inter-

relações entre os vários domínios da reprodução ou das dinâmicas na interface

sociedade/natureza somente será viável após o término das teses individuais. Porque isso não

é possível “sem o apelo simultâneo das propriedades dos dois sistemas” (Raynaut, Zanoni et

al, 2002, p. 14).

A contribuição da presente tese, expressa na temática um, que se situa no âmbito

das ciências sociais, tem como objetivo mais amplo: compreender quais são as estratégias

dos agricultores familiares que permitem a sua reprodução social que é dinâmica e está

circunscrita em um ambiente rural que se transforma constantemente. Mais

especificamente, o objetivo é analisar as estratégias de reprodução social dos agricultores

familiares das comunidades de Mergulhão (São José dos Pinhais), Postinho (Tijucas do Sul) e

Santo Amaro Um (Mandirituba) da RMC, com foco na construção de possibilidades concretas

de permanência das famílias nos estabelecimentos rurais (espaço físico/social). Permanência

que implica na reprodução de um modo de viver que envolve tanto a rede social na qual os

agricultores familiares estão inseridos como o seu sistema cultural, suas vivências e

experiências concretas (habitus), as quais se modificam pelas pressões, restrições e
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oportunidades condicionadas pelas regras dinâmicas do jogo social. São estratégias de

reprodução que contêm, ao mesmo tempo, adaptações e inovações, o que permite manter os

agricultores em seu universo social próprio, já que em todo o processo de reprodução há os

movimentos de permanência e mudança.

Tais estratégias refletem-se em opções produtivas e tecnológicas que promovem

determinados impactos sobre os recursos naturais, os quais são percebidos de modo diferente

pelos agricultores: conforme sua compreensão das inter-relações entre os elementos da

natureza e da sua ação sobre esses elementos e pelo acesso ao debate público promovido pelos

“peritos” e pela mídia, no contexto dinâmico da reprodução da família e das relações sociais.

Os impactos geram estratégias de enfrentamento em relação aos problemas percebidos, como

aqueles que podem colocar em risco a reprodução da agricultura familiar pelas limitações das

condições ambientais. Afinal, a reprodução social da agricultura familiar está imbricada com

as condições ambientais, pois o “ser agricultor” se constrói e se reconstrói na dinâmica

relação com a terra e com todo o conjunto dos elementos que a compõe.

1.2.2. Construção metodológica: a articulação entre o trabalho coletivo e o

individual

As últimas atividades desenvolvidas nas oficinas de pesquisa interdisciplinar foram

a elaboração de um formulário e as entrevistas com os agricultores familiares das três

comunidades selecionadas. No formulário, constam questões fechadas e abertas (anexo),

construídas pelos doutorandos com a intenção de investigar temas vinculados aos objetivos

gerais de cada tese, articulados com a problemática geral, sem entrar nas especificidades dos

projetos individuais. A preparação do instrumento de investigação foi feita com a participação

de todos os doutorandos, de modo que as questões formuladas atendessem aos objetivos

traçados. Essa elaboração foi mais uma das fases do diálogo interdisciplinar, não sem tensões,

mas exercitado com resultados que contemplaram os interesses do grupo.

Durante a elaboração dessa etapa de pesquisa, foi necessário precisar melhor os

vários níveis de investigação para identificar quem de fato seriam os entrevistados.

Inicialmente, foi definido o espaço físico e social das comunidades rurais como objeto de

investigação, porém, o foco principal era entender as estratégias de reprodução da agricultura

familiar no contexto dessas comunidades. Isso demandou um rigoroso debate sobre quem

seriam os possíveis entrevistados, quais eram as informações fundamentais a serem coletadas

e qual a delimitação do espaço físico ao qual a investigação estaria se atendo. Deste modo, um
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outro nível de análise foi sendo construído: o da família agricultora - a família do responsável

pelo estabelecimento24 rural (segundo definição do IBGE). Os dados gerais da composição

familiar referiam-se a todos os membros, enquanto que os dados sobre a dinâmica da família

em relação ao funcionamento do estabelecimento referiam-se aos membros residentes,

incluindo os que desenvolviam atividades extra-agrícolas (pluriativos, assalariados fora do

domicílio).

A princípio, foi realizado o pré-teste do formulário com 15 famílias – cinco em

Mergulhão, quatro em Postinho e seis em Santo Amaro Um – , o que possibilitou reformular

as questões com o propósito de deixar mais claros seus enunciados, retirar questões

desnecessárias e complementar aspectos que faltavam. A pesquisa propriamente dita foi

realizada no período entre julho e novembro de 2004, com 94 famílias agricultoras das três

comunidades. Em Mergulhão, foram entrevistadas 22 das 28 famílias estimadas; em Postinho,

32 das 40 famílias estimadas e, em Santo Amaro, 40 das 45 famílias estimadas. Essa diferença

entre o número estimado e as entrevistas realizadas ocorreu porque, além da dificuldade em

saber com exatidão o número e o endereço de todas as famílias, algumas não foram

encontradas, ou não aceitaram ser entrevistadas, o que foi prontamente respeitado.

As informações sobre o real número de famílias agricultoras em cada comunidade

são desencontradas. Levando em conta as informações colhidas nas prefeituras municipais,

EMATER e com lideranças locais, o número de famílias agricultoras foi sempre mais elevado

do que o encontrado em campo. A justificativa encontrada pelos doutorandos para o

desencontro das informações toma por base o fato de que, no caso de Mergulhão, está

ocorrendo a transformação recente de alguns estabelecimentos rurais em condomínios

residenciais para moradores que trabalham em São José dos Pinhais ou em Curitiba.

Já no caso de Postinho, a mensuração foi dificultada pelo grande número de famílias

(em torno de 100) que lá residem mas têm seus membros empregados nas grandes empresas

de reflorestamento (Confloresta e Batistela) e ocupam imóveis no núcleo da vila e nas

margens das estradas. Em geral, em situação de muita precariedade.

Em Santo Amaro, dois argumentos parecem explicar o desencontro de informações.

O primeiro diz respeito ao fato de que essa comunidade foi dividida em Santo Amaro Um e

                                                
24 “Todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação (urbana, rural), formado de uma ou
mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se processasse uma exploração agropecuária, ou seja: o
cultivo do solo com culturas permanentes e temporárias, inclusive hortaliças e flores; a criação, recriação ou
engorda de animais de grande e médio porte; a criação de pequenos animais; a silvicultura ou o reflorestamento;
e a extração de produtos vegetais. Excluindo os quintais de residências e hortas domésticas. As áreas confinantes
sob a mesma administração, ocupadas segundo diferentes condições legais (próprias, arrendadas e ocupadas
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Santo Amaro Dois quando o poder público municipal separou as famílias a partir da

construção de duas escolas (divisão reafirmada pela EMATER quando desenvolveu o projeto

das microbacias,). Isso ocorreu no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado, o

que gerou uma imprecisão de limites geográficos e de conformação social. O segundo

argumento diz respeito à atuação da Associação de Produtores que tem como presidente um

líder da comunidade de Santo Amaro Um, o qual demonstrou em diversas ocasiões confundir

o número de associados (em torno de 150, incluindo agricultores do Santo Amaro Dois e de

outras comunidades próximas) com o número de agricultores de Santo Amaro Um.

Com base nesses fatos, a opção metodológica assumida desde o início pelos

doutorandos foi a de considerar os limites geográficos da comunidade a partir da noção de

pertencimento da população residente. Deste modo, a comunidade foi mapeada considerando

a fala dos líderes e dos agricultores entrevistados, quando respondiam as questões “Qual é sua

comunidade?” e  “Onde ficam os limites da sua comunidade?”. Esse mapeamento foi

realizado com o acompanhamento de lideranças locais, observando cada detalhe que

permitisse identificar corretamente todos os moradores da comunidade e, em especial, os

agricultores familiares.

O desenrolar do processo não foi difícil em Mergulhão, pois rapidamente

identificamos os “condomínios” de moradores, os comerciantes ligados ao “Caminho de

Vinho” e os agricultores familiares (incluindo os pluriativos). Em Santo Amaro, a dificuldade

se estabeleceu pela geografia (morros), pela quantidade de vias que cruzam a comunidade e,

principalmente, pela imprecisão dos limites da comunidade. O que favoreceu a identificação,

além das informações dos lideres e técnicos do município, foi o fato de que a comunidade de

Santo Amaro Dois se caracterizava pela forte produção de fumo, vinculada às grandes

empresas integradoras em contraposição a Santo Amaro Um, na qual predominava a produção

de hortigranjeiros vinculada ao CEASA e/ou integrada aos frigoríficos (mesmo tendo alguns

produtores de fumo).

Em Postinho, as dificuldades foram muitas e as alternativas para enfrentá-las

demandaram um grande esforço dos doutorandos. Os problemas foram, em primeiro lugar,

identificar e localizar os agricultores familiares (incluindo os pluriativos) entre o grande

número de famílias residentes (dados variavam de 140 a 160 famílias). Em segundo lugar,

circular pelas estradas em uma região de topografia bastante acidentada (morros, pedras) com

muitas vias que cruzam a comunidade, nas quais existem numerosas “porteiras” que

                                                                                                                                                        
gratuitamente) [...] e as parcelas não-confinantes exploradas em conjunto, por um mesmo produtor, são
consideradas como único estabelecimento” (IBGE: Censo Agropecuário 1995-1996).
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demarcam um hábito dos moradores muito parecido com o sistema Faxinal, ou seja, o de usar

o espaço comum25 como campo de pastagem dos animais. Em muitas ocasiões, o grupo

perdeu a noção de localização no interior das estradas, muitas delas excessivamente precárias,

e teve que retornar a um ponto demarcado a fim de reiniciar o trajeto para localizar os

agricultores. Os problemas foram enfrentados com o auxílio importante de um líder da

comunidade que durante três dias a percorreu no intuito de identificar os moradores e

apresentar os agricultores familiares (identificados em torno de 70).

Com base nesse mapeamento, foram iniciadas as entrevistas com os agricultores

familiares. Todavia, durante as mesmas, começaram a surgir dúvidas sobre se todos os

moradores identificados como agricultores de fato o eram. A dúvida estava amparada na

constatação de que muitos entrevistados eram empregados das grandes empresas e mantinham

apenas uma horta caseira, a qual, num primeiro momento, tinha sido identificada como sendo

uma “roça” da família. A equipe de doutorandos avaliou a situação à luz do principal objetivo

que era entender a dinâmica da agricultura familiar naquele contexto e optou, no intuito de

evitar um trabalho exaustivo e sem sentido, por entrevistar e registrar no formulário as

informações daquelas famílias identificadas como agricultores familiares, ou seja, que

mantinham lavoura ou “roça” voltada para o mercado e/ou para o consumo, excluindo aquelas

que possuíam apenas uma horta caseira.

Esse levantamento, depois de pronto, foi submetido à avaliação do agrônomo da

EMATER – que acompanha há muito tempo a comunidade – , o qual respaldou as decisões

do grupo. Para melhor entender a dinâmica da comunidade de Postinho, os doutorandos

procuraram entender por que tantas famílias eram identificadas como sendo agricultores, se,

na verdade, eram empregados das empresas de reflorestamento. Depois de várias conversas –

com técnicos da EMATER e prefeitura,  várias famílias e líderes da comunidade –, constatou-

se que a identificação como “agricultor”, mesmo com apenas uma horta caseira, era uma

preocupação dos moradores da comunidade para que eles não fossem alijados de “benefícios”

de possíveis programas destinados à agricultura familiar. Isso porque, dois anos antes, eles se

viram excluídos do Programa “PR 12 meses”, que atendeu apenas 19 famílias que foram

efetivamente consideradas “agricultoras”. A presença do grupo de doutorandos na

comunidade, mesmo com os objetivos do trabalho bem explicitados, não deixa de criar

                                                
25 A partir de 2003 as propriedades rurais estão sendo tituladas a partir de uma ação governamental, pois as áreas
de posse com base na herança familiar não tinham seus limites definidos com precisão, uma vez que essa
comunidade de tradição cabocla possuía muita área de exploração comum, principalmente voltada para a
extração de lenha e como campo de pastagem para os animais – realidade próxima dos Faxinais.
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expectativas na população; principalmente entre aqueles que vivem em situação de

precariedade econômica e social.

Após o término da pesquisa de campo, os dados foram tabulados e as análises das

tabelas gerais permitiram uma primeira aproximação com a realidade local. Essas tabelas

foram construídas através dos cruzamentos dos principais dados coletados de forma a fazer

com que todos os doutorandos tivessem uma visão geral das comunidades. A partir da

tabulação base e das tabelas gerais, cada um trabalhou as informações de acordo com seu

interesse específico, construindo novas tabelas e novos arranjos de dados; o que foi, em

alguns casos, discutido, enriquecendo o diálogo interdisciplinar. Esses cruzamentos de dados

e de informações obtidas em campo compõem um quadro que permitiu a elaboração de

indicadores que puderam viabilizar a etapa seguinte da pesquisa de campo. No caso desta

tese, uma pesquisa de caráter qualitativo sobre as especificidades encontradas em cada

comunidade de modo a aprofundar a investigação sobre as estratégias de reprodução social e

poder, assim, autorizar os pressupostos que orientam o trabalho.

Vale salientar: durante todo o processo de trabalho junto às comunidades, além das

informações colhidas através dos formulários, foi sendo construído um conjunto de

conhecimentos sobre a realidade dos agricultores familiares e de suas comunidades, bem

como sobre as mudanças ocorridas nos estabelecimentos e nas comunidades, através de

relatos informais sobre a história e as experiências familiares. Essas informações foram

registradas em diários de campo e, na maioria dos casos, no verso dos formulários. No

levantamento de campo constam, ainda, a construção de mapas e os registros fotográficos, os

quais revelam aspectos da vida familiar e comunitária, das práticas produtivas e tecnológicas

e os efeitos sobre o meio ambiente. Tais referências contribuíram para que a escolha dos

entrevistados para a última fase da pesquisa de campo não estivesse restrita aos dados

estatísticos (transformados em indicadores) e considerasse os aspectos mais substantivos

sobre a vida familiar e comunitária.

É possível afirmar que a entrevista foi a principal estratégia metodológica, a qual

foi acompanhada do registro fotográfico. A entrevista informal com líderes, agricultores e

informantes qualificados, a entrevista baseada no formulário feita com todos os agricultores

familiares e a entrevista baseada no roteiro de questões abertas feita com os agricultores

selecionados. A entrevista é uma técnica de pesquisa que possibilita uma interação direta

entre as pessoas envolvidas no processo. Segundo Richardson “o termo entrevista é

construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se ao ato de ver, ter

preocupação de algo. Entre indica a relação de lugar ou estado no espaço que separa duas
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pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre

duas pessoas” (RICHARDSON, 1999, p. 208).  No processo de investigação realizado nas

três comunidades, é possível identificar o uso da entrevista guiada – a partir de temas a serem

explorados durante o ato – tanto no início, com os líderes comunitários e demais moradores,

como na etapa final, com os agricultores selecionados. Já a entrevista dirigida – a partir de

perguntas precisas pré-elaboradas – foi utilizada na fase das entrevistas baseadas no

formulário com todos os agricultores familiares das três comunidades.

Como dito anteriormente, o conceito de “situação de vida” permite observar a

dinâmica relação entre o ambiente, as condições de vida e as estratégias de reprodução

social. É um conceito central para o presente trabalho. Dessa forma, a opção foi considerar o

conceito de “situação de vida” para analisar o conjunto de dados e informações sobre as

famílias e as comunidades pesquisadas, observando o lugar que ocupam os agricultores

familiares tanto no espaço físico (meio ambiente) como no social (condição de vida),

situados no contexto do jogo (com regras que contém exigências, restrições e

potencialidades) em que ocorre a ação desses atores sociais.

 Esses espaços estão em constante movimento pela complexa relação entre seus

elementos, os quais criam possibilidades de adaptação e inovação através das estratégias dos

agricultores familiares. Foi essa idéia que levou à opção pela construção dos indicadores das

condições de vida e das condições ambientais como possibilidade de análise das estratégias

de reprodução social de certo modo já efetivadas, as quais  indicam aspectos da situação de

vida dos agricultores familiares pesquisados apreendidas nos momentos da pesquisa.

Para finalizar, é preciso deixar mais explícitos os vários níveis de organização e a

flexibilidade das escalas de espaço e tempo de ocorrência do processo de investigação que

resultou na presente tese. O primeiro nível levou em conta as informações e dados sobre a

RMC e sobre os municípios selecionados, os quais se mostraram suficientes para a construção

de um quadro histórico geral, incluindo as políticas públicas, e de indicadores gerais que

possibilitassem contextualizar a dinâmica social, econômica e ambiental na qual transcorre a

agricultura familiar daqueles municípios. Nessa etapa, foram utilizados muitos dados e

informações históricas, fazendo com que a escala de tempo variasse muito. Como exemplo,

pode-se citar a reconstituição histórica da RMC, a qual refere-se brevemente à trajetória desta

região desde o século XVII até o XX e os dados estatísticos, trabalhados com séries históricas

retomando os Censos das quatro últimas décadas; sem falar do trabalho com os mapas sobre o

meio ambiente.
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O segundo nível, mais aprofundado, refere-se aos dados e informações oriundos

da pesquisa de campo realizada com todos os agricultores familiares das três comunidades

selecionadas. Nesse caso, os dados e informações coletados através do formulário permitiram

construir indicadores sobre a dinâmica familiar, as estratégias produtivas e as condições de

vida das famílias, além de um quadro da infra-estrutura e dos recursos naturais dos

estabelecimentos rurais e das mudanças no meio ambiente. A escala de tempo utilizada nessa

fase foi, para a grande maioria dos dados, o que havia ocorrido no estabelecimento no último

ano (2003/2004) e o quadro atual. Em relação aos dados históricos sobre as mudanças

ocorridas no estabelecimento (sociais e ambientais) e na comunidade, a referência foram os

últimos 20 anos.

O terceiro nível foi construído a partir do interesse em compreender mais

detalhadamente e com maior profundidade as estratégias de reprodução social dos agricultores

familiares. Foram escolhidas as famílias que apresentavam uma relativa

diversidade/heterogeneidade das condições de vida e do quadro da infra-estrutura e do meio

ambiente, o que permitiu contextualizar o espaço em que ocorrem as diferentes estratégias de

reprodução social. Essas escolhas tiveram por base os indicadores (condições de vida e meio

ambiente) construídos a partir dos dados e informações colhidos na etapa anterior da pesquisa

de campo. A escala de tempo, nesse caso, para a maioria das informações, teve como limite o

tempo em que o agricultor assumiu a responsabilidade do estabelecimento familiar. Na

reconstrução histórica, porém, da trajetória da família e das estratégias, por vezes foi

necessário estender a escala de tempo para recuperar vivências e experiências anteriores.

1.2.3. A construção dos indicadores e a seleção dos agricultores

A construção de indicadores para a estratificação das famílias das três comunidades

pesquisadas foi uma opção que permitiu a identificação da heterogeneidade/diversidade

existente na agricultura familiar e a construção e análise de um quadro geral de referência

sobre a situação de vida (condição de vida, infra-estrutura e meio ambiente) dos agricultores,

fatores que permitem supor a existência de diferentes estratégias de reprodução social. Faz-se

necessário registrar que a estratificação social e a construção de indicadores não

correspondem exatamente à realidade concreta vivida pelas populações, pois contêm sempre

escolhas dos pesquisadores. Isso significa reconhecer que os indicadores são aproximações

com a realidade e ajudam a compor um olhar mais amplo sobre os dados estatísticos “duros”,
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ultrapassando a mera descrição. São essas limitações que justificam a escolha, nesse trabalho,

pela combinação da pesquisa quantitativa e qualitativa em todo o processo de investigação.

As duas tipologias construídas para proceder tanto à análise dos dados como à

escolha das famílias envolvidas na última etapa da pesquisa de campo foram “condições de

vida” e “meio ambiente”. O ponto de partida da análise dos dados foi a compreensão de que

as condições de vida e as condições ambientais explicitam, de certa maneira, o espaço físico e

social (situação de vida) no qual se encontram as famílias agricultoras pesquisadas. Assim, foi

possível construir um quadro de referências que permitiu compreender como se desenrolam as

estratégias de reprodução social dessas famílias. É nesse espaço que se torna possível

identificar as especificidades da vida familiar e comunitária e as relações com a sociedade e

com a natureza, as quais dizem respeito às dimensões locais, regionais e globais.

Reconhecendo os limites de se estabelecer padrões de satisfação em relação às

condições de vida – que devem ser relativizados tanto pelos aspectos culturais (o que é bom

para o povo indígena não é para os citadinos) como pelo acesso diferenciado a eles –  foram

utilizados, no caso desta pesquisa, os padrões existentes nas comunidades pesquisadas.

Portanto, todos os indicadores foram construídos com base na realidade dos agricultores

envolvidos na pesquisa de campo, o que evita imputar à realidade dessa população parâmetros

para ela desconhecidos. Foram utilizados três estratos: o Tipo 1: com os indicadores que

somam os menores valores, que revelam condições de vida e ambientais mais precárias; o

Tipo 2: com indicadores que somam valores medianos, que revelam uma condição de vida e

ambiental razoável ou intermediária e o Tipo 3: com indicadores que somam os maiores

valores, que revelam melhores condições de vida e do meio ambiente.

Para construir a tipologia das “condições de vida” foram utilizados quatro (4)

indicadores. O primeiro foi o indicador da “condição de moradia”, composto pelos seguintes

sub-indicadores e suas variáveis:

a) Sub-indicador: tipo de moradia. Variáveis utilizadas: tipo de casa e tipo de

banheiro.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3  (peso 3)
Madeira com banheiro céu aberto Madeira com banheiro interno Mista com banheiro interno
Madeira com banheiro externo Mista com banheiro externo Alvenaria com banheiro externo
Mista com banheiro céu aberto Alvenaria com banheiro céu aberto Alvenaria com banheiro interno

b) Sub-indicador: equipamentos. Variáveis utilizadas: tipos e quantidades de

equipamentos que a família possui. Os equipamentos foram numerados do mais simples e

barato aos mais caros e pouco acessíveis a todas as famílias. A lista é a seguinte: 1. chuveiro
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elétrico; 2. rádio; 3. fogão; 4. geladeira; 5. TV; 6. tanquinho; 7. parabólica; 8. feezer; 9.

máquina de lavar roupa; 10. computador.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
até 5 itens de 6 a 8 itens 9 itens e mais

c) Sub-indicador: telefonia. Atribuiu-se o peso 1 para quem possui telefone

(celular ou fixo) e 0 para quem não possui. A opção em atribuir menor peso para esse sub-

indicador justifica-se porque o serviço de telefonia não está disponível para todas as

comunidades, nem para todos os moradores no interior de cada comunidade pela falta de

antenas de transmissão ou de rede instalada, independente do agricultor ter ou não condições.

Mesmo assim, os agricultores que possuem telefonia estão em melhores condições em relação

aos que não têm acesso.

d) Sub-indicador: acesso à água. Foi considerado maior peso para quem tem mais

de uma fonte de acesso à água e em melhores condições. A opção em atribuir maior peso (3)

para os agricultores que têm poço individual e também acesso ao poço comunitário (ou

público) com água encanada é porque, nesses casos, são menores os riscos, o que se reflete

em menor pena para a família e melhores condições de produção agropecuária. No extremo,

de seca ou de falta de água oriunda dos poços coletivos, a família tem a opção de água do

poço individual. No cotidiano, a família combina as atividades que podem ser atendidas por

uma ou outra fonte de água. No caso de quem depende apenas da água dos poços coletivos,

não encanada, além de maior pena para a família, maiores são os riscos para a manutenção

desta e da produção, pois eles têm que recorrer, muitas vezes, às sangas ou rios próximos.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
- poço individual ou comunitário
sem água encanada.

- poço individual ou comunitário
com água encanada

 - poço individual mais poço
comunitário, com água encanada.

e) Sub-indicador: esgoto.  Foi considerado apenas peso 0 para quem não tem

nenhum sistema de esgoto e 1 para quem tem, porque há dificuldade para dimensionar o

sistema existente, seja pela dificuldade dos agricultores em expressar essas diferenças, seja

porque o sistema muitas vezes existe, mas é incompleto (tem somente poço negro ou somente

fossa asséptica).

O segundo indicador refere-se ao acesso aos meios de transportes próprios.

Variáveis utilizadas: bicicleta, moto e carro.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
Não tem nenhum/ só bicicleta Moto/bicicleta Carro/todos
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O terceiro indicador que compõe a tipologia “condições de vida” é o da “renda

bruta per capita mensal”. Foi construído a partir de dois sub-indicadores:

a) Sub-indicador: renda monetária bruta per capita mensal. Calculada a partir da

renda monetária bruta declarada para o último ano (de junho de 2003 a julho de 2004)

dividida pelo número de meses no ano e pelo número de membros residentes no

estabelecimento.

b) Sub- indicador: “renda per capita consumo”. Calculada a partir da quantidade

de cada produto consumido pela família declarada na data da entrevista. Destaca-se o fato de

que, no cálculo da renda consumo, não puderam ser mensurados os produtos oriundos das

hortas caseiras e pomar de uso das famílias, pois não foram quantificados por elas. Para o

cálculo da renda consumo, a referência foram os preços divulgados no site do DERAL

(www.pr.gov.br/seab - operados no dia 25 de abril de 2005) para venda no atacado da RMC,

dos seguintes produtos: milho (R$16,00 a saca 60 Kg); feijão (R$ 75,00 a saca de 60 Kg);

banha (R$2,51 o Kg); manteiga (6,36 Kg); ovos (29,67 30 DZ); queijo muzzarela (6,80 Kg).

Para o cálculo da produção de olerículas, utilizou-se a cotação dos produtos comercializados

em 26 de abril de 2005 pelo CEASA divulgada em seu site

(http://celepar7.pr.gov.br/ceasa/hoje). Os preços dos produtos como carnes (bovino, frango,

suíno, peixe e embutidos)  e derivados da produção animal e vegetal (conservas: 3,47,

doces:2,99, suco uva:2,09, vinho:2,13, leite in natura:0,66, requeijão:4,29, doce de leite:2,58,

mel:4,36) foram pesquisados no site da fábrica do produtos (www.pr.gov.br/fábrica - no dia

20 de abril de 2005) no qual consta o preço médio operado pelas agroindústrias familiares em

cada produto. Após o cálculo, a renda consumo foi dividida pelo número de meses e pelo

número de membros residentes.

Deste modo, o cálculo da “renda mensal total per capita” foi pela soma da “renda

mensal per capita monetária” com a “renda mensal per capita consumo”.

Tipo1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3) Tipo 4 (peso 4)
Renda até ½ SM De ½ a 1 SM De 1 a 1½ SM Acima de 1½

Referência: 1 Salário Mínimo vigente no período da pesquisa – R$ 260,00

O quarto indicador utilizado para construir a tipologia “condições de vida” foi a

“escolaridade”. Tomou-se por base o  grau de escolaridade dos membros residentes com idade

acima de 15 anos., pois, em tese, são essas pessoas que participam mais ativamente do

processo de produção e das decisões familiares, bem como da vida comunitária. O peso

atribuído levou em conta o número (maioria) dos membros em cada faixa definida em cada

tipo.
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Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
Sem escolaridade ou de 1ª a 4ª série Entre 5ª a 8ª série Ensino médio ou mais

Tomando os indicadores, é possível descrever, de maneira geral, três estratos

referentes às condições de vida dos agricultores pesquisados, com a ressalva de que são

construções que permitem identificar as diferenças a partir de um quadro que se aproxima –

mas não é o retrato fiel –  da realidade concreta das famílias pesquisadas:

Tipo 1: agricultores que residem em moradias de madeira com banheiro externo ou

a céu aberto e têm os equipamentos domésticos básicos, ou seja, chuveiro, rádio, fogão,

geladeira, TV. Não possuem meios de transporte próprios ou têm apenas bicicleta. Não

possuem telefonia. Tem acesso à água de poço individual ou comunitário sem encanamento e

sem sistema de esgoto. A renda per capita total mensal, na maioria dos casos, é de até ½ SM,

podendo chegar a 1 SM. Os membros residentes acima de 15 anos, em geral, ou não têm

escolaridade ou cursaram até a 4ª série.

Tipo 2: agricultores que residem em casa de madeira com banheiro interno, ou

mista com banheiro externo e possuem equipamentos domésticos, além dos básicos do tipo

um, como o tanquinho, a parabólica ou o frezzer. Como meio de transporte próprio possuem

bicicleta e/ou moto. Não possuem sistema de esgoto ou têm de forma precária. A renda per

capita total mensal varia de ½ SM a 1½ SM. Os membros residentes acima de 15 anos cursaram,

na sua maioria, de 5ª a 8ª.

Tipo 3: agricultores que residem em casas mistas com banheiro interno ou de

alvenaria com banheiro interno e possuem, além dos equipamentos citados nos tipos um e

dois, a máquina de lavar roupa e, raros casos, computador. Possuem carro, ou carro, moto e

bicicleta, ou carro e moto. Eles têm sistema de esgoto, acesso à água através de poço

individual e comunitário e água encanada. A renda per capita total mensal é acima de 1½ SM.

Os membros residentes acima de 15 anos, em sua maioria, cursaram ou cursam de 5ª a 8ª e

Ensino Médio e, em alguns casos, Ensino Superior.

Para a análise das condições ambientais, foram construídos quatro indicadores que

tiveram como orientação o tema da conservação ambiental, ou seja, procedimentos que, no

contexto da agricultura familiar, conduzem ou não a situações de vulnerabilidade26 ambiental,

                                                
26 “Os indivíduos, grupos, classes e regiões mais vulneráveis são aqueles que se encontram com um considerável
nível de exposição às perturbações, possuindo limitada capacidade de mitigação, sofrendo mais com os impactos
causados por crises sócio-econômicas ou ambientais e, finalmente, com a reduzida capacidade de recuperação
após as crises” (Mayorgo, et all , 2004, p. 111)
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associada ou não à vulnerabilidade social. Os indicadores são: “práticas de conservação”,

“reserva florestal”, “nível tecnológico” e “mudanças no meio ambiente”.

O primeiro indicador, o de “práticas de conservação” do estabelecimento rural, foi

composto a partir de 11 variáveis:

Práticas Não (peso 0) Sim (peso 1)
Curva de nível - cultiva em área quebrada e não

tem curva de nível
- cultiva em área quebrada e tem
curva de nível;
- não cultiva em área quebrada e
não tem curva de nível

Consórcio de produtos - não faz - faz
Rotação de cultura - não faz - faz
Adubação verde - não faz - faz
Plantio direto - não faz - faz
Sistema agrosilvopastoril - não faz - faz
Mata ciliar - tem nascentes, córregos, rios no

estabelecimento e não tem mata
ciliar

- tem nascentes, córregos, rios no
estabelecimento e tem mata ciliar;
- não tem nascentes, córregos, rios
no estabelecimento e não tem mata
ciliar

Proteção artificial para as fontes de
água

- não tem -  tem

Uso de madeira - não tem reflorestamento e usa
madeira do estabelecimento

- tem reflorestamento e usa madeira
do estabelecimento não
- tem reflorestamento e não usa
madeira

Queimada - usa - não usa
Erosão do solo - tem - não tem

O segundo indicador utilizado para compor a tipologia do meio ambiente foi

“reserva florestal”, o qual teve sua construção pautada pela legislação vigente para os

estabelecimentos até 50ha, que é o caso de todos os agricultores pesquisados. O decreto

387/99 instituiu o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal

Legal e Áreas de Preservação Permanente com base no Código Florestal (Lei Federal

4771/65), o qual fixa em 20% a área mínima de reserva legal em cada imóvel rural até 50ha.

O mesmo decreto prevê que, nos casos em que não exista a reserva legal, os responsáveis

deverão assinar um Termo de Compromisso de Conservação e Recuperação Florestal, termo

esse que permite a recuperação do mínimo de 20% em até 20 anos, a partir da data de

vigência do Decreto. Essas informações foram utilizadas para construir uma hierarquização da

reserva florestal dos estabelecimentos pesquisados.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
Reserva florestal menor que 6% Reserva florestal de 7% a 19% Reserva florestal de 20% e mais
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O terceiro indicador foi construído com vistas à intensidade do “uso de

tecnologia”. Parte-se do pressuposto de que, quanto mais intenso é o uso de tecnologia, mais

impacto negativo para o meio ambiente e, quanto menor o uso de tecnologia, maior é o nível

de conservação ambiental. Para construir esse indicador, foram utilizados dois sub-

indicadores: o “uso de insumos” e o “uso de máquinas e equipamentos”. O peso menor é para

o mais intenso uso de tecnologia e o maior é para o menos intenso uso desta, logo, maior

possibilidade de conservação dos recursos naturais. Assim:

a) O sub-indicador “uso de insumos” foi construído considerando como o tipo 1

aquele que traz combinações de quatro e mais insumos industrializados, podendo constar o

uso de insumos orgânicos; o tipo 2 é composto por uso de insumos da tradição camponesa

somado a três industrializados; o tipo 3 é composto por uso de insumos da tradição

camponesa combinado com dois industrializados e o tipo 4 é composto com insumos

basicamente oriundos da tradição camponesa com, em alguns casos, a incorporação de apenas

uma variável industrializada.

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3) Tipo 4 (peso 4)
- adubo químico e ou
orgânico, agrotóxicos com
semente fiscalizada;
- calcário, adubo químico,
agrotóxicos com semente
fiscalizada.

- calcário, adubo químico
e orgânico com semente
própria e ou fiscalizada;
- calcário, adubo químico
com semente fiscalizada.

- adubo químico com
semente fiscalizada;
- calcário com semente
fiscalizada;
- calcário, adubo orgânico,
semente própria e
fiscalizada.

- adubo orgânico com
semente própria;
- semente própria; adubo
orgânico com semente
fiscalizada;
- calcário e semente
própria.

b) O sub-indicador “uso de máquinas e equipamentos” agrícolas segue a

mesma lógica do anterior, utilizando três níveis:

Tipo 1 (peso 1) Tipo 2 (peso 2) Tipo 3 (peso 3)
- utiliza trator, grade e ou
plantadeira, e ou colheitadeira; e ou
pulverizador mecânico

- utiliza trator e grade (preparo) e
equipamentos de tração animal ou
manual

- utiliza tração animal e
equipamentos manuais

O quarto indicador foi construído com base na percepção dos entrevistados sobre

as mudanças ocorridas no meio ambiente próximo a eles, ou seja, tomando como referência os

acontecimentos dentro do estabelecimento familiar. A questão era colocada para que o

entrevistado dimensionasse (aumentou, diminuiu, ficou na mesma) as mudanças ocorridas nos

últimos 20 anos em cada tema proposto. As questões diziam respeito a vários temas, mas os

que foram considerados para compor as 11 variáveis foram:

Tipo 1 (peso 0) Tipo 2 (peso 1) Tipo 3 (peso 2)
Área com mato/floresta Diminuiu Mesma Aumentou
Uso insumos/agrotóxicos Aumentou Mesma Diminuiu
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Uso adubo orgânico/verde Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/animais silvestres Diminuiu Mesma Aumentou
Diversidade/animais silvestres Diminuiu Mesma Aumentou
Tipo de pragas e doenças Aumentou Mesma Diminuiu
Fertilidade do solo Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/águas das nascentes Diminuiu Mesma Aumentou
Qualidade/águas das nascentes Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/águas dos córregos e rios Diminuiu Mesma Aumentou
Qualidade/águas dos córregos e rios Diminuiu Mesma Aumentou

Esse indicador foi o resultado da soma dos pesos dados a cada item: o tipo 1

significa uma relativa degradação ambiental, o 2, uma situação intermediária e o 3 indica

melhorias nas condições ambientais do estabelecimento familiar. Destaca-se o fato de que

essas tipologias foram construídas a partir da percepção dos entrevistados sobre tais mudanças

ambientais. Por isso há, em algumas situações, um certo temor da punição pelas leis

ambientais e, por vezes, desejo de um “retorno” às condições precedentes. O esforço dos

pesquisadores foi no sentido de indagar e captar, de forma mais objetiva possível, as

avaliações dos entrevistados, procurando evidenciá-las concretamente.

A tipologia geral das condições ambientais foi construída pela somatória dos

quatro indicadores ambientais e seu resultado indica uma aproximação das condições gerais

de conservação ou degradação ambiental nos estabelecimentos familiares envolvidos na

pesquisa. O cruzamento dos indicadores das condições ambientais com os das condições de

vida permite identificar aqueles agricultores que expressam as diferentes condições de vida e

condições ambientais, as quais permitem supor a existência de diferenças na situação social

que podem expressar diversas estratégias de reprodução social. As duas tipologias serviram

como as principais referências para a escolha dos agricultores a serem entrevistados na última

fase de campo. A opção é por agricultores (um de cada tipo) que se enquadram da seguinte

forma: Tipo 1: condição de vida 1 e meio ambiente 1; Tipo 2: condição de vida 2 e meio

ambiente 2; Tipo 3: condição de vida 3 e meio ambiente 3; Tipo A : condição de vida 3 e

meio ambiente 1; Tipo B : condição de vida 1 e meio ambiente 3.

Figura 01. Gráfico das condições de vida e do meio ambiente da comunidade de Santo
Amaro Um



58

0

1

2

3
1

2 3 4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14

15
16

17
181920

21
222324

25
26

27
28

29
30
31
32
33
34

35
36

37
38 39 40

condições de vida
meio ambiente

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004
Figura 02. Gráfico das condições de vida e do meio ambiente da comunidade de
Postinho
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Figura 03. Gráfico das condições de vida e do meio ambiente da comunidade de
Mergulhão
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Pela observação dos gráficos dos indicadores, é possível constatar o seguinte:

quanto mais próximo do eixo 3, melhores são as condições de vida e do meio ambiente e

quanto mais próximo do eixo 1, mais precárias são as condições de vida e do meio ambiente.

De maneira geral, é possível dizer que o número de agricultores de Santo Amaro Um é mais

expressivo no tipo 2, seguido do tipo 1 e tipo B; em Postinho, os tipos predominantes são:

tipo 2, tipo B e tipo 1; em Mergulhão, predomina o tipo 3 e tipo A. Nesta comunidade, não há

tipo 1 nem  tipo B e, em Postinho, há apenas um tipo 3 e nenhum A. Para a escolha dos

agricultores entrevistados na última fase de campo (caráter mais qualitativo) foi adotado o

seguinte procedimento:

a) As tipologias sugeriram um determinado número de possíveis entrevistados.

Esses foram analisados através dos cruzamentos com os sistemas produtivos de cada

estabelecimento rural de modo a obter uma relativa heterogeneidade/diversidade de

estratégias produtivas que pudessem, em tese, ilustrar as diferentes condições de vida dos

agricultores familiares. Esse cruzamento permitiu separar os agricultores em blocos e, pela

repetência dos sistemas produtivos, a redução de muitos possíveis entrevistados.

b) O rol dos possíveis entrevistados, agora separado pelos sistemas produtivos, foi

comparado com uma tipologia construída por um dos agrônomos (doutorando que tem como

tema a “compreensão  da relação entre estilos de produção da agricultura familiar e os

recursos físicos/naturais”) cujo cruzamento foi entre os indicadores de integração ao

mercado e o nível de tecnologia, de forma a avaliar a autonomia e relação com fatores

externos ao estabelecimento rural. Esse procedimento justifica-se porque os dois

pesquisadores trabalharam em conjunto nesta última fase de campo e, principalmente,
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porque é uma estratégia para manter o diálogo interdisciplinar que tende, nas últimas etapas

do doutorado, a arrefecer pelo envolvimento dos doutorandos com suas teses individuais.

c) Após essa seleção, o número de possíveis entrevistados ficou em torno de 15

famílias. A princípio, esse número correspondia ao pretendido para o caso da presente tese (1

de cada tipo = 15), porém, pelas tipologias das “condições de vida” e do “meio ambiente”, o

número cairia para 12, pois em Mergulhão não havia ninguém do tipo 1 (nem do B) e, em

Postinho, não havia ninguém do tipo A. Mas o número ficou mais elevado para atender aos

interesses dos dois pesquisadores.

d) No entanto, o número total de entrevistas realizadas foi de 19. Isso ocorreu

porque, de certa forma, havia uma série de relatos e depoimentos colhidos na primeira e

segunda fase de campo que apontavam para várias trajetórias familiares que apresentavam

particularidades importantes que deviam ser mais bem investigadas, o que aumentava as

possibilidades do estudo sobre as estratégias de reprodução social e atendia aos interesses do

colega doutorando. Assim, optou-se pela não restrição das opções aos parâmetros pré-

concebidos para a pesquisa, ampliando as possibilidades de análise de outras situações não

programadas.

e) Como pode ser observado nos gráficos acima, as famílias escolhidas foram:

•   Santo Amaro Um - 14 (tipo 1), 13 (tipo 2), 2, 32 e 34 (tipo A), 9 (2 condição de

vida e 3 condição ambiental) e 40 (2 condição de vida e 1 condição ambiental);

•  Postinho - 28 (tipo 1) 18, 21 e 27 (tipo 2), 10 (tipo B), 23 (tipo 3) e11 (tipo2

condição de vida e tipo 1 condição ambiental);

•  Mergulhão - 3 e 5 (tipo 2), 18 (tipo 3), 19 (tipo A) e  20 (condição de vida 3 e

condição ambiental 2).

1.2.4. Pressupostos que orientam a análise das estratégias de reprodução social

dos agricultores familiares

No caso desse estudo, parte-se da proposição de que os agricultores familiares das

comunidades de Santo Amaro Um, Mergulhão e Postinho apresentam uma importante

diversidade das condições de vida e das práticas em relação à natureza, ambas vinculadas às

restrições, pressões e potencialidades para a ação desses agricultores. Isso leva a supor que

existem diferentes estratégias de reprodução social (reprodução de patrimônio sociocultural e

fundiário-produtivo da família). É possível afirmar que, ao reproduzir-se socialmente, tais
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agricultores asseguram a continuidade de um modo de vida e de uma identidade social

circunscritas num dado espaço físico/social, mas que estão em contínuo movimento, ou seja,

são dinâmicos e implicam  constantes mudanças.

Para compreender tais estratégias, há a necessidade de reconstruir as trajetórias

familiares, para apreender as escolhas, as ações e os projetos de futuro construídos no

processo de constituição e renovação desse patrimônio familiar, o qual está localizado no

espaço físico e social das três comunidades selecionadas nos municípios de São José dos

Pinhais, Mandirituba, Tijucas do Sul, na relação com a Região Metropolitana de Curitiba.

Deste modo, a opção foi pela construção teórico/metodológica de pressupostos que

orientaram a formulação de hipóteses parciais, as quais explicitam os aspectos relevantes para

a compreensão das estratégias e possibilitam definir parâmetros para analisar os dados e as

informações sobre as famílias agricultoras, principalmente, aquelas coletadas na última fase

da pesquisa de campo.

1º Pressuposto: As estratégias de reprodução dos agricultores familiares estão

condicionadas pelas demandas, pressões, restrições e potencialidades promovidas pelas

políticas modernizadoras e de proteção ambiental no contexto da região metropolitana. Tais

estratégias contêm as vivências (práticas na solução de problemas) e os aprendizados

constituintes do habitus (arbitrário cultural que contém aspectos da vida camponesa),

responsáveis pela reprodução de um modo de vida que se transforma na medida em que esses

agricultores, ao mesmo tempo, se adaptam e inovam a partir das oportunidades geradas no

“jogo social” e orientadas pelos projetos de futuro; o que pode modificar a situação de vida

das famílias agricultoras. Supõe-se que:

a) O projeto de modernização do campo e as políticas ambientais para a RMC

tiveram diferentes impactos nas três comunidades pesquisadas em função do acesso às

políticas públicas, à assistência técnica e em decorrência das pressões, restrições e

oportunidades promovidas pelas demandas e necessidades da metrópole, em especial de

Curitiba.

Parâmetros de análise: estratégias familiares de relação com a RMC e o pólo

metropolitano; estratégias produtivas e técnicas e estratégias de enfrentamento às restrições

ambientais.

b) A noção de pertencimento à metrópole e de acesso às oportunidades por ela

oferecidas são diferentes nas três comunidades em função da proximidade ou isolamento
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físico e socioeconômico, do envolvimento com as instituições públicas (incluindo a

assistência técnica) e organizações de agricultores e também em função das oportunidades de

aprendizado que permitem incorporar noções modificadoras dos conhecimentos tradicionais e

incentivadoras de novas relações com o espaço físico e social para além da comunidade.

Parâmetros de análise: estratégias de organização e participação social e

estratégias de formação educacional e de novas habilidades para as atividades da agricultura.

c) Os agricultores familiares são responsáveis por uma expressiva produção de

alimentos para o consumo interno (família e criações) no estabelecimento e para a sociedade,

com qualidade que varia conforme o impacto dos programas modernizadores, da demanda de

mercado e da visão que os agricultores têm da saúde humana e da qualidade dos alimentos. É

essa produção de alimentos voltada para o consumo interno a responsável pela redução da

pobreza rural, bem como pela permanência de práticas produtivas menos tecnificadas e mais

diversificadas.

Parâmetro de análise: estratégias alimentares e estratégias produtivas e técnicas.

d) Os conhecimentos e as vivências informadas pela tradição camponesa presente

na herança cultural das famílias das três comunidades têm semelhanças e diferenças em

decorrência da influência étnica, dos espaços físicos e sociais em que se desenvolve a vida das

famílias, da relação com a terra, da diversidade da produção, da produção para o auto-

consumo, da presença de relações de interconhecimento nas suas comunidades, da

importância da família na organização do trabalho e do usufruto do resultado do esforço

familiar.

Parâmetros de análise: estratégias alimentares; estratégias fundiárias; estratégias

produtivas e técnicas; estratégias da pluriatividade; estratégias das sociabilidades (redes

familiares e comunitárias) e estratégias de gestão.

2º Pressuposto: As estratégias de reprodução social dos agricultores familiares

revelam as práticas de enfrentamento da pressão demográfica interna à unidade familiar em

relação ao limitado acesso à terra, porque há um descompasso entre o volume de dependentes

da unidade familiar em relação à extensão de terra, à produtividade e à renda. Enfrentamento,

também, da pressão em conseqüência da escassez dos recursos naturais do espaço físico e

pelo valor das terras no mercado imobiliário. Essas pressões podem colocar em risco a

reprodução do estabelecimento familiar ou do patrimônio fundiário. Supõe-se que:
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a) Há uma tendência, nas últimas décadas, de diminuição  do número de membros

por família motivada pelas limitações fundiárias e da renda familiar, além do estímulo ao

consumo e ao estilo de vida urbana.

b) Mesmo com número de membros reduzido, as famílias vêm recorrendo ao

trabalho extra-agrícola como estratégia de permanência no estabelecimento, seja pela

intensificação da produção possibilitada pelo uso das máquinas (que liberam mão de obra),

seja pelos parcos recursos financeiros provenientes da produção agropecuária.

Parâmetros de análise: estratégias fundiárias; estratégias da pluriatividade;

estratégias de gestão e estratégias produtivas e técnicas.

c) Há uma pressão importante sobre o acesso à terra, seja pela forma de

transmissão do patrimônio fundiário familiar, seja pelo esgotamento das possibilidades de

expansão do estabelecimento em vista da escassez de terra ou seja, ainda, pelas limitações que

a legislação ambiental coloca em função das reservas florestais. O acesso à terra é precário

nas três comunidades porque ele decorre de herança familiar que dilui o espaço físico entre

seus membros, ou seja, há uma precarização dos títulos de propriedade pelo fracionamento

entre os membros das famílias que vivem no espaço do patrimônio familiar original. Além

disso, a família encontra poucas possibilidades (renda e disponibilidade de terra agricultável)

de arrendar ou comprar terras próximas.

Parâmetros de análise: estratégias fundiárias; estratégias de transmissão do

patrimônio fundiário; estratégias de gestão e estratégias de conservação do meio ambiente.

d) O mercado imobiliário exerce diferentes pressões sobre os agricultores: em

Mergulhão, surgem os loteamentos para atender a demanda de moradias do pessoal da

cidade, expandem-se os sítios de lazer e há valorização do preço das terras; em Postinho,  a

comunidade é apontada como caminho de um trajeto turístico que deve ser implementado e

há interesse das grandes empresas de reflorestamento, seja pela demanda de terra para

moradias e serviços para seus trabalhadores, seja pelo uso das terras e, em Santo Amaro Um,

há valorização das terras cada vez mais escassas em função do fracionamento entre muitos

membros das famílias, pela localização estratégica em relação ao CEASA e pelo início da

implementação de sítios de lazer.

Parâmetros de análise: estratégias de enfrentamento às restrições ao acesso à terra

e estratégias de transmissão do patrimônio fundiário.

3º Pressuposto: As ações dos agricultores podem ser tanto de proteção como de

degradação ambiental, dependendo do acesso à modernização tecnológica e da percepção das
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inter-relações entre os elementos dos ecossistemas com os quais eles têm uma relação mais

imediata. Essas ações criam espaços diferenciados de sociabilidade, seja pela rede de relações

que reafirmam o modelo dominante – através da assistência técnica convencional e nas trocas

de informações e experiências entre os agricultores –, seja pelas redes alternativas de

organização e de assistência técnica que criam outras redes de trocas de experiências. Assim,

há uma constante construção e reconstrução de conhecimentos que reafirmam ou modificam

as lógicas dominantes de intervenção na natureza. Deste modo supõe-se que:

a) O grau de percepção das inter-relações entre solo, cultivo, criação, água, mata,

flora e fauna nativa e as ações desenvolvidas pelos agricultores das três comunidades resulta

em estabelecimentos mais ou menos vulneráveis no aspecto socioambiental. O uso intensivo

das tecnologias modernas para a produção voltada ao mercado deixa os estabelecimentos

mais vulneráveis nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, pois dependem dos

impactos diretos da flutuação dos mercados, dos investimentos financeiros e de trabalho

para recuperação do solo, do combate à poluição (principalmente das águas) e por acarretar

freqüentemente problemas de saúde na família.

Parâmetros de análise: estratégias de conservação do meio ambiente; estratégias

de comercialização; estratégias produtivas e técnicas e estratégias para a conservação da

saúde familiar.

b) Os agricultores que estabelecem estratégias mais conservacionistas em relação

ao meio ambiente são aqueles que possuem um habitus em que estão presentes alguns

desses aspectos: valores familiares; experiências negativas em relação ao uso de tecnologia e

produção modernas; educação escolar; informações adquiridas em cursos e noticiários e

participação em organizações sociais com uma percepção crítica da agricultura moderna

convencional.

Parâmetros de análise: estratégias de conservação do meio ambiente; estratégias

de organização e participação social e estratégias de formação educacional e de novas

habilidades para as atividades da agricultura.
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2. O ESPAÇO FÍSICO E SOCIAL NO QUAL SE DESENVOLVE A

AGRICULTURA FAMILIAR NA RMC

2.1. O rural no contexto do desenvolvimento da região metropolitana de

Curitiba27

2.1.1. História da ocupação e o desenvolvimento da RMC

A RMC faz parte de uma das regiões mais antigas do Estado do Paraná, ocupada a

partir do século XVII por moradores oriundos de São Paulo e Paranaguá, impulsionados pela

mineração do ouro. O ciclo do ouro marcou a economia da RMC e foi responsável tanto pela

fundação de Curitiba como pela abertura de vias de comunicação com o litoral, o que
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proporcionou o desenvolvimento inicial da região (WACHOWICZ, 1988, p. 57). A RMC está

localizada no Primeiro Planalto Paranaense e tem Curitiba como centro administrativo,

comercial e de abastecimento desde 1693.

Além da exploração do ouro, durante o século XVII, a região se inseriu na “rota do

tropeirismo”, a qual interligava o Rio Grande do Sul a Sorocaba/SP. A atividade pecuária se

desenvolveu e possibilitou a integração da região com São Paulo no processo de criação e

comércio de gado. A produção pecuária ocorria em grandes extensões de terra e utilizava a

mão de obra escrava (no início do século XIX, 40% da população do Paraná era de escravos).

Foi através das fazendas que se desenvolveram atividades que, segundo Santos (1992), apud

Karam (2001), constituíam um conjunto econômico e social integrado e quase auto-suficiente,

com produção de alimentos como carne, milho, feijão, mandioca, arroz.

Nas primeiras décadas do século XIX, inicia-se, com a extração da erva mate, um

novo ciclo econômico na região, impulsionado pela demanda dos países do cone sul. O ciclo

prosperou a ponto de desequilibrar a produção de subsistência e da oferta de alimentos pela

escassez de mão de obra. Com a produção pecuária e a exportação da erva mate, a região

passou a ser incluída na economia nacional e internacional, o que trouxe resultados políticos:

a emancipação da Comarca do Paraná, em 1854, com Curitiba – 6.000 habitantes – como a

capital da província (KARAM, 2001).

Durante o século XIX, o Paraná sofreu os impactos das mudanças que ocorriam

em toda a sociedade brasileira. As leis que limitavam a oferta de mão de obra escrava (Lei do

Ventre Livre, Lei do Sexagenário) e sua decorrente valorização, assim como a Lei de Terras

(1850) –  que colocava todas as terras sob a administração governamental e condicionava o

acesso à compra – , aliadas à visão modernizadora das elites locais, promoveram alterações

significativas no Estado. Estão, entre as ações modernizadoras, a construção da ferrovia

Curitiba – Paranaguá, logo estendida até o Porto Amazonas (ponto de navegação do rio

Iguaçu), e a abertura da estrada da Graciosa (1873), que liga a região ao litoral (MADE,

1997).

Neste contexto é que se estabelece uma política de estímulo à vinda dos imigrantes

europeus para a região. A expectativa de “branqueamento” da população e as possibilidades

de um novo ritmo de desenvolvimento (em função dos conhecimentos e práticas “racionais”

dos imigrantes) colocavam a região no circuito da modernização brasileira. Os imigrantes

                                                                                                                                                        
27 Esse item foi construído levando em conta o diagnóstico socioeconômico e ambiental, realizado pelo grupo de
doutorandos da linha “sistemas sociais, sistemas técnicos e recursos naturais de áreas rurais” da turma V,
MADE, 2003.
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eram considerados mais aptos pelos conhecimentos com o trato da terra, o cultivo, a colheita,

o uso de equipamentos, a comercialização, entre outros. Além das atividades agrícolas, diz

Karam (2001), os imigrantes eram valorizados pelos ofícios de carpinteiro, pedreiro, ferreiro,

funileiro, alfaiate, farmacêutico e comerciante.

Com a imigração européia, foram se formando no entorno de Curitiba várias

colônias (Santa Cândida, Orleans, D. Pedro, D. Augusto, Tomás Coelho, Lamenha, Santo

Inácio, Riviére) como resultado da política de incentivo do governo de Lamenha Lins, a qual

ultrapassava as experiências de colonização malsucedidas no Brasil – como os colonos do

café em São Paulo – porque as colônias foram estruturadas com base na propriedade da terra,

na mão de obra familiar e na produção para o abastecimento alimentar dos citadinos e dos

envolvidos nas atividades extrativistas. A política de estímulo à imigração fez com que, no

período entre 1872 a 1900, a região de Curitiba recebesse em torno de 30.000 imigrantes e, de

1900 a 1920, mais 27.000. Predominavam os poloneses, italianos, alemães, seguidos por

franceses, ingleses, suíços, russos, espanhóis, holandeses (KARAM, 2001). Este modelo

promoveu um fortalecimento da urbanização de Curitiba e, ao mesmo tempo, permitiu a

instalação de novos municípios desmembrados da capital (De 1852 a 1890: São José dos

Pinhais; Campo Largo; Bocaiúva do Sul; Rio Branco do Sul; Almirante Tamandaré;

Colombo; Araucária).

Com a aprovação do Código de Postura de Curitiba, no final do século XIX, foram

definidos os limites entre o rural e o urbano e adotados planos de ocupação de acordo com o

estilo europeu. Segundo Karam (2001), a cidade de Curitiba, com o entorno constituído pelo

cinturão verde (modelo experimentado na Europa), demonstrava que o rural reafirmava-se

como espaço a serviço da urbanização. Um rural que se caracterizava por um estilo de vida

em que os colonos, “fechados” em suas colônias, procuravam manter sua identidade étnica e

cultural, bem como proteger-se da discriminação pela língua e costumes. Assim, a

sociabilidade e a vida econômica estruturavam-se no interior da colônia, favorecendo a

integração entre “iguais”, com os colonos mantendo relações esporádicas com a cidade para

vender seus produtos e prestar serviços aos citadinos (lavagem de roupas, etc). Esse relativo

isolamento sofreu um impacto importante com a obrigatoriedade do idioma português e do

conhecimento da história brasileira por todos os habitantes do território nacional. Mas

mantiveram seu estilo de vida e cultura própria aquelas colônias mais distantes e “invisíveis”

aos olhos do poder público (Colnaghi, 1992, apud KARAM, 2001).

Com a crise do extrativismo da erva-mate, principalmente na região dos Campos

Gerais, ocorreu a primeira corrente de migração interna, em direção a Curitiba.  Entre 1920 e
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1940, a população dessa cidade passou de 78.896 para 142.185 habitantes. No entanto, é no

período de 1940 a 1970 que a região experimentou um intenso crescimento populacional. Em

1970, o número de habitantes da região totalizava 812.397, dos quais cerca de 80,7% vivia na

cidade pólo. Curitiba era responsável por contabilizar 609.026 habitantes, sendo 96,0%

residente no meio urbano. Quando subtraídos os residentes urbanos de Curitiba, a participação

da população rural da região subia para 68,0%, como demonstram os dados da Tabela 01.

Segundo relata Moura et al (2004), a RMC é a Região Metropolitana (sobre aglomerações

urbanas de caráter metropolitano) com maior extensão territorial e com o maior contingente

de população rural (1970: 20,09%; 2000: 8,82%)28.

É nas décadas de 70/80 que a migração torna-se mais intensa e o crescimento das

cidades fica evidente, principalmente nos pólos regionais e no estadual. Em 1970, a população

do Paraná totalizava 6.929.868, da qual 63,9% residia no meio rural. Em 1980, a população

total passou para 7.629.392 e a participação da população rural caiu para 41,4%. Em 1991, a

população totalizava 8.448.713 e a participação da população rural caia para 26,6%. Segundo

Maranho e Ciminelli (1988), apud relatório MADE de 1997, ao final da década de 1970, os

municípios que iriam compor a RMC contavam com 1/3 de sua população como migrante

(menos de 10 anos como residente), predominando a faixa etária de 20 a 39 anos. Destacam

os autores do relatório que 79% dos migrantes eram oriundos do interior do Estado, a maioria

do rural, mas um contingente expressivo vinha do urbano. Este fluxo dirigia-se

majoritariamente para as áreas urbanas, mas também para o rural, principalmente para áreas

menos valorizadas em função de problemas de relevo e solo.

Esse processo foi decorrência da intensificação do fluxo migratório devido às

grandes transformações que o Paraná experimentava em função, principalmente, da

modernização do campo via estreitamento da relação, a montante e a jusante, entre o setor

agropecuário e o industrial, iniciada na segunda metade da década de 1960. Transformações

de base tecnológica (“revolução verde” e maquinários), produtiva (erradicação do café e

expansão da soja) e de ocupação do solo (desmatamento e intensificação da produção) foram

responsáveis pela intensificação da migração da população rural. Migração em direção às

novas fronteiras agrícolas do país (oeste, norte), às terras ociosas e/ou acessíveis no interior

do Estado e, sobretudo, às cidades e à capital do Estado. Houve transformações, também, na

política nacional e estadual de atração de uma série de investimentos industriais para a região

                                                
28 São Paulo: 4,2%; Rio de Janeiro: 0,5%; Belo Horizonte: 2,5%; Brasília: 6,7%; Fortaleza: 3,5%; Porto Alegre: 4,5%;
Recife: 3,1%; Salvador: 1,6%; Belém: 2,3%; Campinas: 2,9%; Goiânia: 1,6%. Fonte: IBGE, 2000; PNUD 2003; IPEA, 2002.
IN: MOURA, R; DELGADO, P; DESCHAMPS, M; CARDOSO, N.  A realidade das áreas metropolitanas e seus desafios na
federação brasileira: diagnóstico socioeconômico e da estrutura de gestão. Curitiba: IPARDES, 2004.
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metropolitana. Como resultado desse processo, foi criada a “Cidade Industrial” no município

de Araucária, com a implantação da Petrobrás, e foram instaladas as “indústrias dos

segmentos modernos da metal-mecânica – Volvo, New Holland, Bosch, entre outras”

(IPARDES, 2004).

Nas palavras da equipe da COMEC (Coordenadoria da Região Metropolitana de

Curitiba), a inserção da RMC no Paraná tende, desde os anos 1970, à contínua “concentração

das atividades econômicas, dos postos de trabalho e da população estadual” (2002, p. 66). São

dados sobre a região: possui estrutura industrial mais diversificada e avançada; é favorecida

pela localização (eixos rodoviários, ferroviário, aeroporto internacional e próxima ao porto de

Paranaguá); o PIB da RMC em relação ao Estado aumentou de 39,1% em 1991 para 41,8%

em 2000; e entre 1991 e 2000, a população do Estado cresceu 13,2% e a RMC 32,3%. Na

indústria, verificou-se uma reconcentração industrial na RMC, principalmente no eixo

Curitiba-Araucária, e uma expansão das indústrias de Bens Intermediários, Bens de Capital e

de Consumo Duráveis (PDI, 2002).

Entretanto, segundo dados da própria COMEC, a RMC concentrava em 2001

cerca de 35,0% do total de desempregados existentes no Paraná. Essa proporção é superior à

participação da população (29,0% em 2001), da população economicamente ativa (28,63%) e

do pessoal ocupado na RMC (28,08%) em relação ao total do Estado. Esse número de

desempregados contrasta com o maior dinamismo relativo das atividades econômicas da

RMC em relação ao interior do Estado. Uma possível explicação para isso, segundo a

COMEC, tem relação com três fatores: (a) as atividades econômicas mais dinâmicas da RMC

geram relativamente poucos empregos [...]; (b) o desemprego de trabalhadores em

decorrência de transformações que vêm ocorrendo nos processos de produção e na

organização das empresas [...]; (c) a persistência de uma bolha de imigrantes (grifo nosso),

ainda, em grande parte, com características pessoais (estrutura etária, grau de escolaridade,

especialização profissional, etc) com baixo potencial de empregabilidade (COMEC, 2002, p.).

Contudo, o intenso crescimento industrial e do setor de serviços na RMC não

retirou dela uma de suas peculiaridades: o baixo grau de urbanização em diversos municípios

e a marcante dependência dos mesmos em relação à produção primária. O próprio PDI

(COMEC, 2002) reconhece a heterogeneidade da região e ressalta a existência de municípios

“eminentemente rurais”, a exemplo de Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Cerro

Azul, Mandirituba, Quitandinha, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Em geral, costuma-se

falar de um “rural invisível” da RMC, por se tratar de uma realidade pouco observada e

analisada. Apesar disso, estamos falando de uma população que se aproxima de 250 mil
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pessoas, que, mesmo considerando os condomínios residenciais, tem um significativo espaço

de produção e de sociabilidades vinculadas à agricultura. Segundo dados do Censo

demográfico de 2000, são 70.784 pessoas ocupadas na agricultura, pecuária, silvicultura,

exploração florestal e pesca (dados trabalhados por IPARDES, 2005).

A Região Metropolitana de Curitiba totaliza hoje 26 municípios e ocupa uma área

de 15.093,77 km² (IBGE, 2000). Sua constituição ocorreu da seguinte forma:

Quadro 02. Composição da RMC
Instituição Original (1) Municípios desmembrados Inclusão/legislação estadual
Almirante Tamandaré Campo Magro
Araucária
Balsa Nova
Bocaiúva do Sul Tunas do Paraná
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Colombo
Contenda
Curitiba
Mandirituba Fazenda Rio Grande
Piraquara Pinhais
Quatro Barras
Rio Branco do Sul Itaperuçú
São José dos Pinhais

Adrianópolis (3)
Agudos do Sul (4)
Cerro Azul (2)
Doutor Ulisses (2)
Lapa (5)
Quitandinha (2)
Tijucas do Sul (2)

(1) Lei Complementar Federal nº 14/73
(2) Lei Estadual nº 11027/94

(3) Lei Estadual nº 11096/95
(4) Lei Estadual nº 12125/98

(5) Lei Estadual nº 12125/98
Fonte: IPARDES, 2005.

Segundo os dados do IBGE (2000), a população urbana atual representa 91,18%

do total da RMC. Subtraindo a população urbana de Curitiba, a população rural aumenta sua

participação para 20,68% na região, o que representa uma participação maior que a média do

Estado (18,58%). Isto se justifica pela presença de treze municípios onde predomina essa

população. Como demonstram os dados da Tabela 01, os municípios nos quais predomina a

população rural são: Adrianópolis (76,98%); Agudos do Sul (79,75%); Balsa Nova (68,62%);

Tabela 01. População residente, segundo a situação de domicílio da RMC, 1970, 1980, 1991 e 2000

Municípios
RMC

População Total População Urbana População Rural

1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000
Adrianópolis 7.007 1.613 5.394
Agudos do
Sul

7.221 1.466 5.755

Almirante
Tamandaré

15.299 31.168 66.159 88.277 4.288 27.063 59.080 84.755 11.011 7.105 7.079 3.522

Araucária 17.117 34.799 61.889 94.258 5.473 27.128 54.262 86.111 11.644 7.671 7.627 8.147
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Balsa Nova 4.704 5.288 7.515 10.153 1.234 1.262 2.430 3.186 3.470 4.026 5.085 6.967
Bocaiúva do
Sul

10.697 12.119 10.657 9.050 1.408 2.336 3.242 3.562 9.289 9.783 7.415 5.488

Campina
Grande Sul

7.891 9.798 19.343 34.566 319 3.783 12.722 25.973 7.572 6.015 6.621 8.593

Campo
Largo

34.405 54.839 72.523 92.782 15.927 37.401 53.892 77.223 18.478 17438 18.631 15.559

Campo
Magro

20.409 2.501 17.908

Cerro Azul 16.352 3.916 12.436
Colombo 19.258 62.881 117.767 183.329 1.092 54.979 110.273 174.962 18.166 7.902 7.494 8.367
Contenda 7.224 7.556 8.941 13.241 1.122 3.498 4.823 6.320 6.102 4.058 4.118 6.921
Curitiba 609.026 1.024975 1.315035 1.587315 584.481   1.024975 1.315035 1.587315 24.545
Doutor
Ulisses

6.003 701 5.302

Fazenda Rio
Grande

62.877 59.196 3.681

Itaperuçu 19.344 16.234 3.110
Lapa 41.838 24.070 17.768
Mandirituba 11.036 15.452 38.336 17.540 1.364 7.216 26.237 6.268 9.672 8.236 12099 11.272
Pinhais 102.985 100.726 2.259
Piraquara 21.253 70.640 106.882 72.886 12.113 60.927 91.438 33.829 9.140 9.713 15444 39.057
Quatro
Barras

4.066 5.710 10.007 16.161 1.105 3.493 8.132 14.520 2.961 2.217 1.875 1.641

Quitandinha 15.272 3.046 12.226
Rio Branco
do Sul

25.133 31.767 38.296 29.341 5.068 14.410 23.714 20.049 16.628 17357 14582 9.292

São José dos
Pinhais

25.288 70.634 127.455 204.316 21.184 56.804 111.952 183.366 4.104 13830 15503 20.950

Tijucas do
Sul

12.260 1.846 10.414

Tunas do
Paraná

3.611 1.421 2.190

Total RMC 812.397 1.440626 2.000805 2.768394 656.178 1.325275 1.877232 2.524175 152.782 115351 123573 244219
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970; 1980; 1991; 2000

Bocaiúva do Sul (60,64%); Campo Magro (87,75%); Cerro Azul (76,05%); Contenda

(52,27%); Doutor Ulisses (88,32%); Mandirituba (64,26%); Piraquara (53,59%); Quitandinha

(80,06%); Tijucas do Sul (84,94%); Tunas do Paraná (60,65%).

A taxa de crescimento da população total de Curitiba vem decaindo, como indicam

os dados de 1970/80: 5,34%; 1980/91: 2,28% (MADE, 2001); 1991/2000: 2,13%

(IPARDES/IBGE, 2000). Nos dez municípios limítrofes29, a variação da taxa, nos mesmos

intervalos de tempo, é também no sentido decrescente: 6,9%; 6,4% (MADE, 2001) e 6,0%

(IPARDES/IBGE, 2000). Esses municípios, porém, apresentam um alto índice de crescimento

continuado, embora haja um pequeno decréscimo a cada intervalo de tempo analisado.

Merecem destaque os municípios de Fazenda Rio Grande –  que no intervalo entre 1991 a

2000 teve a maior taxa de crescimento populacional de toda a RMC (10,91%) –  e Piraquara,

com 9,89%.  Ambos tornaram-se cidades-dormitório para a população que trabalha, em geral,

em Curitiba.
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Afirma Kleinke et al que o movimento de trocas entre os municípios da RMC

permite identificar um conjunto de municípios em torno do pólo, “entre os quais há nítidas

relações que se diferenciam por uma maior intensidade de trocas migratórias” (1999, p. 27).

Diferentemente acontece com um outro conjunto de municípios –  Rio Branco, Tijucas do

Sul, Balsa Nova, Adrianópolis, Quitandinha, Bocaiúva do Sul, Contenda, Agudos do Sul e

Cerro Azul –  o qual apresenta apenas fluxos de saída para outros municípios da RMC, o que

leva os autores a afirmarem que “não compartilham ainda dessa dinâmica de circularidade

metropolitana”.

Segundo apontam os estudos da COMEC, presentes no PDI (Plano de

Desenvolvimento Integrado) e no IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento

Econômico e Social), o qual, por sua vez, consta no Caderno Metropolitano, há uma

distribuição espacial das diferenças tanto da relação dos municípios com a cidade pólo da

metrópole como das condições socioeconômicas. Essas diferenças foram identificadas em três

anéis metropolitanos, como explicitado no quadro a seguir:

                                                                                                                                                        
29 Almirante Tamandaré; Araucária; Campo Largo; Campo Magro; Colombo; Fazenda Rio Grande; Pinhais;
Piraquara; Quatro Barras; São José dos Pinhais;
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Quadro 03 – Informações gerais, segundo os anéis metropolitanos – RMC - 2000
Anel metropolitano30 População total Grau urbanização Participação % pop

RMC
Participação % no
VAF* do Pr.

Pólo (Curitiba) 1 587 315 100,0 57,34 19,892
1º Anel 972 846 86,67 35,14 21,231
2º Anel 102 280 55,77 3,69 1,508
3º Anel 105 953 34,60 3,83 0,412
Total RMC 2 768 394 91.18 100,0 43,043

    * Valor adicionado fiscal total.     FONTE: IBGE – Censo Demográfico, SEFA, IPARDES – tabulações especiais, 2000.

Os dois mapas sobre os indicadores da “ situação do habitante” (figura 4)  e da

“ infra-estrutura” (figura 5) existentes nos municípios da RMC, bem como o quadro síntese

sobre as “condições de vida” da população (quadro 5), composto pelo cruzamento dos dois

indicadores retratados nos mapas, ilustram as diferenças socioeconômicas entre os

chamados “anéis” metropolitanos e indicam as fragilidades sociais e econômicas existentes

na RMC. Foram considerados quatro níveis para qualificar as condições de vida: peso 1 -

precária; peso 2 - razoável; peso 3 - satisfatória; peso 4 - boa. Os pesos foram atribuídos

segundo a média geral da RMC. Foram utilizadas, para a condição do habitante, as

seguintes variáveis: renda per capita31; taxa de analfabetismo; esperança de vida ao nascer; e

mortalidade infantil. Já para a infra-estrutura a que os habitantes dos municípios têm acesso,

foram utilizadas as seguintes variáveis: acesso à água tratada; coleta de lixo e rede de

esgoto.

Quadro 04 - Indicador da condição de vida nos municípios da RMC
        Infra
estrutura

Situação
Habitante

1 2 3 4

1 Adrianópolis
Dr. Ulisses
Tunas do Paraná

Itaperuçu Colombo

2 Agudos
Quitandinha
Tijucas do Sul

Bocaiúva do Sul AlmiranteTamandaré
Fazenda Rio Grande
Rio Branco do Sul

3 Cerro Azul
Contenda

Lapa
Mandirituba

Balsa Nova; Campina
G. Sul; Campo Largo.
Campo Magro
Piraquara

Quatro Barras

4 Araucária Curitiba; Pinhais
São José dos
Pinhais

                                                
30 1º anel: Almirante Tamandaré, Araucária; Campina Grande do Sul; Campo Largo; Campo Magro; Colombo;
Fazenda Rio      Grande; Pinhais;  Piraquara; Quatro Barras; São José dos Pinhais. 2º anel: Balsa Nova; Bocaiúva
do Sul; Contenda; Itaperuçu; Mandirituba; Rio Branco do Sul; Tunas do Paraná. 3º anel: Adrianópolis; Agudos;
Cerro Azul; Doutor Ulisses; Lapa; Quitandinha; Tijucas do Sul.
31 Os diferentes níveis de renda foram expressos em salários mínimos conforme metodologia adotada pelo
IPARDES. No ano de 2002 o salário mínimo era de R$ 200.00.
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Infra-estrutura: 1 – precária (água 1; lixo 1; esgoto 1); 2 – razoável (água 2; lixo 2; esgoto 2); 3 – satisfatória (água 3;
lixo 3; esgoto 3); 4 – boa (água 4; lixo 4; esgoto 4).
Situação do habitante: 1 – precária (renda 1; analfabetismo 4; esperança de vida 1; mortalidade infantil 4); 2 – razoável
(renda 2; analfabetismo 3; esperança de vida 2; mortalidade infantil 3); 3 – satisfatória (renda 3; analfabetismo 2; esperança
de vida 3; mortalidade infantil 2); 4 – boa (renda 4; analfabetismo 1; esperança de vida 4; mortalidade infantil 1).
Fonte: IBGE, 2000; Tabulações especiais IPARDES (2002); IDHM – IPARDES (2002).

Os dados demonstram que um conjunto de sete municípios – Adrianópolis, Dr.

Ulisses, Tunas do Paraná, Agudos do Sul, Quitandinha, Tijucas do Sul, Bocaiúva do Sul –, na

grande maioria (cinco deles) localizados no chamado terceiro anel metropolitano, encontram-

se em precárias ou razoáveis condições tanto na situação do habitante como em relação ao

acesso à infra-estrutura. Ou seja, não têm ou têm um acesso precário, ou no máximo razoável,

aos serviços públicos como o fornecimento de água tratada, esgoto e coleta de lixo, além de

que seus habitantes possuem baixa renda per capita e de esperança de vida ao nascer e índices

preocupantes de analfabetismo e de mortalidade infantil.

No extremo oposto, encontra-se um grupo de dez municípios – Balsa Nova,

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Piraquara, Araucária, Quatro Barras,

Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais –  pertencentes, com uma única exceção (Balsa Nova,

pertencente ao segundo anel), ao chamado primeiro anel metropolitano, que apresenta os

melhores indicadores das condições de vida. Ou seja, apresentam índice satisfatório ou bom

de acesso aos serviços públicos como água tratada, esgoto e coleta de lixo, além de que seus

habitantes possuem os melhores índices de renda per capita e de esperança de vida ao nascer e

baixo índice de analfabetismo e de mortalidade infantil.

Numa situação intermediária, com maior variabilidade dos indicadores, mas

sempre apresentando um dos dois (situação do habitante e infra-estrutura) entre o satisfatório

e o bom, encontra-se um grupo de nove municípios, dos quais quatro estão localizados no

chamado segundo anel metropolitano – Contenda, Mandirituba, Itaperuçú, Rio Branco do Sul

– , três no primeiro – Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Colombo –  e dois no

terceiro – Cerro Azul, Lapa.



75

Figura 04. Mapa do indicador condição do habitante dos municípios da RMC.
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Figura 05. Mapa do indicador infra-estrutura dos municípios da RMC.
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É possível afirmar, pela tendência geral dos dados, que os municípios mais

distantes do pólo metropolitano e com características mais rurais (aqueles localizados no

chamado 3º anel), são os que apresentam os mais precários ou razoáveis indicadores das

condições de vida, ou seja, a maioria da população apresenta uma importante fragilidade

social. Nesse grupo encontra-se um dos municípios selecionados como referência para a

construção da presente tese, que é Tijucas do Sul. Numa condição oposta encontram-se o pólo

e os municípios pertencentes ao primeiro anel metropolitano, sem que isso signifique

inexistência de fragilidades sociais, pois é significativo o número de favelas e ocupações

irregulares de áreas, urbanas ou não, nesses municípios. Nesse grupo, com boa condição de

vida, encontra-se o segundo município selecionado para o presente estudo, que é São José dos

Pinhais. Entre os municípios que se encontram nas condições intermediárias está Mandirituba,

o terceiro município selecionado.

Não é uma tarefa simples buscar explicações para essa diversidade no quadro das

condições de vida dos habitantes da RMC. Entretanto, dois aspectos são fundamentais: as

políticas públicas para essa região e os aspectos da diferenciação das condições do meio

ambiente, em que pesam a história do uso e ocupação e as atividades desenvolvidas pelos

habitantes residentes, pelo interesse específico deste estudo, no rural da RMC.

2.2.2. Políticas públicas para a RMC

Falar de políticas públicas remete, de início, às diretrizes estabelecidas e às ações

desencadeadas pela COMEC.  Entendendo que a própria constituição das regiões

metropolitanas no Brasil fez parte da política nacional dos governos militares (1964 a 1984)

para modernizar a economia e a infra-estrutura nacional, é possível compreender qual foi a

linha da COMEC (instituída por Lei Federal em 1975) por um longo período. A idéia matriz

era a do planejamento estatal centralizado, o qual institui o primeiro Plano de

Desenvolvimento Integrado da RMC em 1978, com base na Política Nacional de

Desenvolvimento Urbano. O primeiro PDI promoveu investimentos em saneamento básico,

sistemas de transporte público, equipamentos urbanos e sistema viário metropolitano. Além

disso, estabeleceu uma política de uso do solo vinculada à proteção dos mananciais hídricos, a

qual cessou a rápida ocupação que ocorria no sentido leste de Curitiba (FANINI, 2001, p. 30,

apud IPARDES, 2005). Especificamente para a área rural, o primeiro PDI recomendava a

exploração mineral nos municípios de Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Colombo;

a horticultura na região nordeste e sudeste, em Colombo, Almirante Tamandaré, Campo
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Largo e Araucária; a bacia leiteira ao leste, em Pinhais, Piraquara, S. J. dos Pinhais e Quatro

Barras e a exploração agrícola intensiva ao sul, pelos solos apropriados, como em Araucária,

Contenda e Mandirituba.

Com o fim do período militar e a redemocratização do país, as mudanças

institucionais e econômicas foram acentuadas. A COMEC, nesse período, passava por um

esvaziamento de suas funções e enfrentava as mudanças ocorridas na Constituição de 1988,

que assegurou a participação da sociedade civil no planejamento municipal, estadual e federal

e redefiniu a finalidade da COMEC para “coordenar e articular as funções públicas de

interesse comum” (COMEC, 2002, p.5). Passada essa fase, a década de 1990 foi marcada

pelas preocupações ambientais e com o crescimento populacional da região, vislumbrando a

necessidade da ação conjunta dos municípios. Como consta no relatório da COMEC (2002c,

p. 30 e 31 apud IPARDES, 2005) passa a ocorrer uma clara distinção “entre o conceito de

interesse local, próprio da autonomia dos municípios, em oposição à autonomia dos

municípios metropolitanos inseridos em determinados complexos urbano-regionais e, por

conseguinte, em comunhão recíproca, que lhes exige medidas interdependentes a fim de

darem conta de situações para as quais não é possível haver resposta de cada município de

forma isolada ou solitária” (COMEC, 2002c, p. 30 e 31, citado por IPARDES, 2005).

Nessa perspectiva, atualmente, a COMEC tem como proposta o “desenvolvimento

sustentável” que articule a questão ambiental, socioeconômica e o crescimento. Como

ressaltado por Karam (2001), as propostas para o espaço rural baseiam-se na “sustentabilidade

ecológica”, com a proteção dos recursos hídricos e remanescentes naturais; na

“sustentabilidade econômica”, com o desenvolvimento do turismo nas áreas de proteção e na

“sustentabilidade espacial”, com a configuração rural-urbana por meio do acesso da

população e estruturação da Rede Integrada de Transporte Metropolitano (RIT). O que se

conclui preliminarmente é que as políticas para o rural continuam vinculadas às demandas

urbanas, com ênfase na conservação ambiental.

As propostas de políticas públicas para a RMC, na perspectiva do segundo PDI

(2002), estão centradas na gestão compartilhada entre os municípios limítrofes e os do

chamado “segundo anel”, ou seja, aqueles que já apresentam uma configuração urbana

significativa e possuem uma interação dinâmica com o núcleo da metrópole. Em linhas gerais,

estas propostas privilegiam um desenvolvimento econômico focado na expansão e

consolidação da RMC como um pólo industrial e de serviços autônomo. Para isto, as ações

propostas referem-se, principalmente, à melhoria do sistema viário e de comunicação,

valendo-se da ciência, tecnologia e inovação. O segundo PDI reconhece a fragilidade do rural
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pelo avanço da urbanização, pela baixa aptidão agrícola dos solos, pela baixa produtividade e

dificuldades de comercialização. São identificadas potencialidades, principalmente, para a

agricultura orgânica, silvicultura (Vale do Ribeira), fruticultura e turismo rural. Entretanto,

não são apresentadas propostas concretas para esse rural.

Em relação às políticas ambientais, a COMEC publicou em 1997 o Relatório

Ambiental da RMC, contendo uma análise dos principais problemas ambientais, as tendências

evolutivas, os agentes causadores e as linhas de ação recomendadas pelas instituições

governamentais envolvidas. Seu propósito foi intensificar o processo de planejamento dos

municípios da região, principalmente dos municípios contíguos de Curitiba, quanto à

estruturação da ocupação urbana. Pelos condicionantes físicos existentes na RMC, como as

regiões de mananciais e de topografia desfavorável, a COMEC passou a estimular o

crescimento urbano da Grande Curitiba na direção leste-sul. Como consta no relatório, a

prioridade seria a preservação dos mananciais e, de imediato, os mananciais de abastecimento

da região leste (Ex: São José dos Pinhais). Para longo prazo ficaram a situação do aqüífero

Karst e da poluição hídrica industrial.

O aqüífero Karst (ao norte de Curitiba)  necessita de zoneamento adequado de suas

áreas de exploração e recarga, devido a sua fragilidade ambiental e ao seu potencial como

manancial de abastecimento de água. O próprio meio físico é analisado em função da

possibilidade de servir à urbanização da área contínua da RMC. Como exemplo, pode-se cotar

a ocupação das áreas de mananciais, a poluição hídrica e a topografia. Fica explícita a

dificuldade de integrar as políticas de desenvolvimento econômico e a necessidade de

preservação do meio ambiente.

Mesmo sabendo dos limitantes ambientais existentes a leste (mananciais, serra do

mar), a política de desenvolvimento tem estimulado a ocupação leste/sul (Ex: instalação das

fábricas da Renault e Audi). Assim, o olhar institucional sobre a RMC continua vinculado ao

atendimento das demandas e necessidades do meio urbano, especialmente com a conservação

dos recursos hídricos, com a expansão urbana e da rede de transporte e comunicação entre os

municípios que efetuam trocas importantes com o pólo metropolitano.

A preocupação com a proteção dos mananciais de água para a metrópole fica

evidente em dois importantes programas que vêm se desenvolvendo na RMC: O PROSAM –

Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba (1992) e o ICMS

Ecológico. O primeiro trata-se de um conjunto de obras e ações para a melhoria, a

recuperação e a gestão do meio ambiente na Bacia do Alto Iguaçu (responsável pelo

abastecimento de água de 2,5 milhões de pessoas). Destacam-se ações de revitalização,
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manejo de bacias, controle de cheias, lagoas de equilíbrio e parques ambientais, gestão de

mananciais e urbanização e relocação de famílias que ocupam áreas de invasão ou fundos de

vales. Uma dessas ações foi o Programa Rio Limpo patrocinado pela Petrobrás. O segundo,

instituído através da Lei dos Royalties Ecológicos, levou muitos municípios a se

candidatarem ao adicional de recursos previstos em tal Lei32 segundo o critério dos avanços

comprovados na área ambiental. Assim, a partir de 1992, os municípios com mananciais de

abastecimento de água ou áreas verdes passaram a dispor de recursos adicionais. Esse

programa veio ao encontro da necessidade de se compensar aqueles municípios da RMC que

tinham grandes parcelas de seus territórios consideradas de uso restrito devido à importância

dos mananciais para o abastecimento regional de água.

Com relação à política de conservação e manejo florestal, aprovada pelo Decreto

5.911/1989, através do Plano Diretor de Manejo Florestal da RMC, foram instituídos

programas com o objetivo de colocar em prática o Plano Diretor regido, também, pela Lei

Florestal do Estado do Paraná nº 11.054/1995. Com o propósito de implantar esse plano, foi

criado o do Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e

Áreas de Preservação, o qual se encontra integrado a outros programas, a saber: Programa de

Conservação da Biodiversidade (Rede da Biodiversidade); Sistema Estadual de Reposição

Florestal Obrigatória (SERFLOR); Programa Estadual de Desenvolvimento Florestal

(PRODEFLOR) e Programa Florestas Municipais, instituído pelo Decreto nº 387/99, tendo

como um dos objetivos levar o Estado do Paraná a ter um índice de no mínimo 20% (vinte por

cento) de cobertura florestal. As diretrizes básicas deste sistema são: a manutenção dos

remanescentes florestais nativos; a ampliação da cobertura florestal mínima visando à

preservação e à conservação da biodiversidade; o uso dos recursos florestais e o

estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e recuperação de áreas florestais

através de corredores da biodiversidade. Tal programa atinge diretamente o rural da RMC e

gera, por um lado, pressões e restrições ao uso dos remanescentes florestais e a

obrigatoriedade da recuperação das reservas florestais e, por outro, promove oportunidades e

até facilidades para a expansão da silvicultura, a qual ocupa atualmente extensas áreas nos

diversos municípios da RMC, em especial em dois municípios alvo do presente estudo:

Mandirituba e Tijucas do Sul.

                                                
32 A constituição de recursos do ICMS Ecológico (Lei Estadual nº 59/91, seguida de Decreto do Executivo nº
974/91) provém de 5% dos 25% da arrecadação do ICMS destinados ao Fundo de Participação dos Municípios.
Este Fundo é repartido entre os municípios, contemplando os parâmetros de ordem ambiental ora utilizados pelo
Instituto Ambiental do Paraná. Desses 5% metade é repartido para os municípios com mananciais de
abastecimento hídrico e a outra metade entre aqueles com Unidades de Conservação.
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O único plano voltado especificamente ao meio rural citado pelo Relatório

Ambiental da COMEC é o Programa de Ocupação e Uso Conservacionista do Solo Rural. O

relatório não apresenta detalhes, apenas refere-se à preservação dos recursos naturais na área

rural. Para tal, recomenda a utilização de tecnologias adequadas à atividade agropecuária na

região dos mananciais de abastecimento público e ações que proporcionem melhoria da renda

e elevação do padrão de vida dos produtores rurais.  O programa prevê, ainda, a implantação

de abastecedouros comunitários, esterqueiras, lavadouros de olerículas e tanques para

piscicultura. Abrange os municípios de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Campo

Magro e Campo Largo. Chama a atenção o fato de não haver um espaço rural em Curitiba e

dos demais municípios não estarem situados nas principais e atuais áreas de captação de água

nem tampouco serem que apresentam os piores índices de desenvolvimento rural.

Observa-se em todas as políticas públicas citadas acima uma visão utilitarista em

prol da população da área urbana de e em torno de Curitiba. No máximo, mencionam

introduzir práticas socioeconômicas voltadas ao atendimento das políticas ambientais e, por

extensão, a gestão, conservação e melhoramento da qualidade das águas para o abastecimento

da RMC. A maioria das políticas ambientais atinge as áreas rurais, mas apenas um programa,

dentre os citados, visa diretamente beneficiar as populações e produtores rurais; isso feito com

limitações, como apontado acima. Reitera-se então a visão predominante das políticas

institucionais, as quais minimizam a importância do rural na RMC, rural esse que contribui

com a dinâmica regional, seja na produção agropecuária, seja no turismo rural ou ainda na

conservação ambiental. A análise das políticas públicas para esse meio remete a pelo menos

duas hipóteses: a primeira seria a de que o rural da RMC continua sem visibilidade para as

instituições que pensam tais políticas e a segunda apontaria para o fato de as políticas públicas

existentes para o meio rural, em geral, não estarem adequadas às demandas do meio rural da

RMC.

Outro conjunto de políticas públicas para o rural, não especificamente destinado à

RMC, está vinculado aos dois programas criados para beneficiar diretamente os agricultores

familiares: o PRONAF (Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar)33 e o Paraná 12

meses. Esses programas a princípio não repercutiram em atendimento do rural da RMC

porque O PRONAF – com objetivo de atender as “atividades agropecuárias exploradas com o

                                                
33 O PRONAF lançado pelo governo federal em 1997, consiste de três linhas básicas: a) Assistência financeira como crédito
de custeio e investimento; b) capacitação profissional para habilitar os produtores e técnicos para levantar demandas dos
agricultores e organizações, compatibilizar as prioridades (demandas) com as ações do governo, definir ações, elaborar e
monitorar a execução do PMDR (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural); c) Infra-estrutura e serviços para financiar a
implantação, ampliação, modernização, racionalização e relocação da infra-estrutura, dinamizar o setor produtivo e assegurar
a sustentação ao desenvolvimento rural (MDA/PRONAF).
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emprego da força de trabalho do produtor rural e sua família” (MDA/PRONAF) –, em seu

primeiro ano de implantação (1997), beneficiou apenas três municípios da RMC:

Quitandinha, Cerro Azul e Dr. Ulisses (SEAB, 2003), na linha de “infra-estrutura e serviços”.

Em 2002, além destes municípios, também foram contemplados Agudos do Sul e Campo

Magro. Somente a partir de 2003 houve mais estímulo e maior volume de recursos para o

PRONAF e percebe-se um acréscimo significativo tanto de municípios da RMC como de

agricultores familiares atendidos34.

No início, dos 26 municípios da RMC, o Programa Paraná 12 Meses35 atendeu

apenas Pinhais, sendo ampliado mais tarde para outros municípios. Os beneficiados obtiveram

diversas linhas de financiamento para melhoria das condições de moradia, saneamento,

compra de equipamentos, fomento, etc. Um dos aspectos observados foi o de que grande parte

dos financiamentos desse programa destinou-se à melhoria das condições de moradia, água e

esgoto. Esses recursos foram muito superiores aos subsídios para fomento agrícola, mesmo

naqueles municípios nos quais as principais atividades estão no setor primário. Isto mostra a

premência da demanda por melhorias das condições de vida no meio rural, que historicamente

aparece como um lugar de precariedade.

O maior volume de recursos desse programa foi destinado, por um longo período,

à construção das Vilas Rurais, numa tentativa  de combate à pobreza. Na RMC: duas vilas em

Quitandinha (Vila Quitandinha, com 10 unidades, criada em 26/04/2002 e a Vila Esperança,

com 20 unidades, criada em 26/05/2000), uma na Lapa (Rio da Areia, com 15 unidades,

criada em 14/07/2000) e uma em Curitiba (Vila Sta Rita, com 30 unidades, criada em

09/11/1995, antes do Pr 12 meses). Estas informações vêm corroborar a hipótese de que as

políticas públicas para a RMC estão direcionadas, prioritariamente, para a melhoria das

condições de habitação, o que é muito importante, mas deixa de atender a complexidade das

demandas da agricultura familiar. Ou seja, a maior parte dos recursos é aplicada na construção

de moradias, água e esgoto.

                                                
34 Exemplo disso pode ser verificado nos dados da pesquisa de campo com os 94 agricultores das três comunidades
selecionadas. Dos 40 agricultores de Santo Amaro Um, 17 acessaram o PRONAF custeio em 2003/2004, antes apenas 4
agricultores; dos 32 agricultores de Postinho, apenas 5 acessaram PRONAF, todos a partir de 2003/2004; dos 22 agricultores
de Mergulhão, apenas 2 tem acessado o PRONAF desde 1998.
35 O Paraná 12 meses é um programa do governo do Estado implantado em 1997, em parceria com o Banco Mundial, dirigido
“a reduzir a situação de pobreza no meio rural e o manejo e conservação dos recursos naturais” (SEAB/PR 12 meses). Tem
como objetivo: a) melhorar as condições de habitação e de saneamento básico da família rural; recuperar e preservar o solo
agrícola e o meio ambiente para sustentabilidade da atividade agropecuária; criar novos postos de trabalho no meio rural, e
promover a agregação de renda à família rural, bem como a sua regularidade dentro dos 12 meses do ano (SEAB/PR 12
meses).
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2.2.3. O rural “visível” da RMC

Como dito anteriormente, o processo de ocupação da RMC foi historicamente

baseado na pequena propriedade familiar e marca a ruralidade da região até os dias atuais. Os

dados sobre a condição do produtor, a estrutura fundiária e o uso do solo confirmam tal

afirmativa. Em 1975, os dados do Censo Agropecuário do IBGE mostravam que, das 11.353

propriedades rurais existentes na região, 69,8% eram proprietários, 20,4% de arrendatários e

parceiros e 10,4%  ocupantes. Em torno de 8.538 mil possuíam área inferior a 50 hectares, ou

75,2% do total e, no outro extremo, apenas 678 propriedades possuíam mais que 200 hectares,

ou seja, 6,0% do total. Em alguns casos, a participação das pequenas propriedades nesse

estrato superava os 80%, como era o caso dos municípios de Araucária (92%), Lapa (88%),

Almirante Tamandaré (86%), Agudos do Sul (86%), Mandirituba (85%) e São José dos

Pinhais (84%). Já os municípios de Tijucas do Sul (27,6%), Colombo (19,8%), Piraquara

(18,4%), Campo Largo (18,28%) e Balsa Nova (18,27%) eram os que contavam com maior

participação percentual de propriedades cuja área superava os 100 hectares (Anexos 04 e 05)

O Censo Agropecuário de 1985 vai evidenciar um aumento significativo do

número de estabelecimentos rurais na RMC e, principalmente, o aumento do número de

pequenas propriedades. Naquele ano, o total de propriedades chegou a 29.415, das quais

26.766 contavam com área inferior a 50 hectares (Anexos 06 e 07). Isto quer dizer que mais

de 90% das propriedades situavam-se nesse estrato de área. A explicação para isto pode estar

relacionada a dois fatores: um deles diz respeito ao próprio processo de crescimento

demográfico da RMC e o outro à tendência ao fracionamento observada naquelas décadas,

principalmente nas pequenas e médias propriedades.

No primeiro caso, o aumento da demanda por terra na RMC foi motivado não

apenas pela produção agrícola para atender à população crescente, mas também para atender

ao fluxo migratório oriundo do interior do estado e ao aumento da procura de imóveis rurais

para moradia. Já o segundo fator pode representar uma estratégia de reprodução social

condicionada tanto pela sucessão familiar quanto pela tentativa de sobrevivência no campo.

Sabe-se que a política agrícola daquele período foi excludente em relação à pequena

propriedade de produção familiar, o que forçou o agricultor a tentar viabilizar sua reprodução

de outras formas como, por exemplo, através de parcerias ou arrendamento de terras. O

aumento do número de parceiros e arrendatários na RMC corrobora esta hipótese. Em 1975, o

Censo Agropecuário apontava 3770 (20,4% do total) produtores na condição de arrendatários

ou parceiros. Dez anos depois, em 1985, esse número havia subido para 4665 (15,9% do
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total). O percentual declinaria onze anos depois, como apontam os dados de 1996 (IBGE): dos

22330 produtores, 78% eram proprietários; 9,8% (2234)  arrendatários e parceiros e 11,74%

ocupantes. Chama a atenção, também, o volume de estabelecimentos com até 10 hectares. Em

1975 eram 204 (1,8% do total) e, em 1985, eram 16.733 (56,89% do total) estabelecimentos,

o que permite observar o intenso fracionamento dos estabelecimentos rurais, tendência que se

mantém em 1996 (60,0% dos estabelecimentos).

Se por um lado é possível observar a forte presença dos pequenos

estabelecimentos rurais na RMC através dos dados censitários, por outro, constata-se uma

expressiva concentração fundiária, segundo dados da INCRA/MDA (1998). Mesmo não

sendo exclusividade da RMC –  pelo contrário, é uma tendência na maioria do rural brasileiro

–,  a concentração fundiária está presente na região, pois 2,3% dos estabelecimentos rurais

com mais de 200 hectares ocupam 58,3% da área total da RMC e os 93,0% com menos de 50

hectares ocupam 27,2% da área (Anexo 08). Chama a atenção o fato de que, dos sete

municípios pertencentes ao chamado terceiro anel metropolitano, quatro têm mais de 60% de

sua área total ocupada com estabelecimentos de 200 hectares e mais (Adrianópolis, Doutor

Ulisses, Tijucas do Sul, Cerro Azul). Dos sete municípios que apresentam as mais precárias

ou razoáveis condições de vida, cinco têm mais de 60% de sua área total ocupada com

estabelecimentos de 200 hectares e mais (Adrianópolis, Dr Ulisses, Tunas do Paraná, Tijucas

do Sul e Bocaiúva do Sul). Tais constatações permitem supor que existe relação entre

concentração fundiária e pobreza da população nos municípios estudados.

Algumas inferências podem ser feitas quanto à conformação geográfica dessa

estrutura fundiária, envolvendo relevo, aptidão do solo e seu uso. Por exemplo, naqueles

municípios onde predominam as grandes propriedades, o relevo é bastante acidentado,

dificultando o manejo. Com isto, o solo se mostra mais propício às atividades de

reflorestamento, pastagens ou citricultura36. Nos municípios circunvizinhos e ao Sul de

Curitiba37, onde predominam os pequenos estabelecimentos rurais, o relevo é menos

                                                
36A Leste, estendendo-se de norte a sul, encontra-se a escarpa da Serra do Mar, grande divisor de águas das
bacias hidrográficas do litoral e do Primeiro Planalto. A região possui relevo acidentado, formado sobre rochas
graníticas do Embasamento Cristalino. Essa estratigrafia origina solos jovens como os Cambissolos e solos
Litólicos, inclusive com afloramentos rochosos, não muitos aptos à agricultura. Sobre estes solos ocorre a
Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica, resultado da combinação do clima, estratigrafia, tempo
geológico e beneficiada em sua conservação pelo relevo acidentado dificultando o acesso e intervenção e,
também, porque se constitui como área de proteção ambiental. Destaca-se que da cobertura arbórea florestal total
da RMC (8.174,19 km²), são os municípios desta região que apresentam maior percentual: Adrianópolis
(83,78%), Bocaiúva do Sul (81,55%), Campina Grande do Sul (77,11%), Tunas do Paraná (92,46%), Tijucas do
Sul (65,68%). Fonte: MADE, 2003.
37 A região sudoeste e sul, a formação Açungui sofre alterações decorrentes de diferentes processos de erosão,
advindas da diversidade da estratigrafia que se modifica nesta direção, passando a apresentar morros isolados,
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acidentado e, embora estes solos sejam muito “ácidos”, sua correção através do uso de

insumos industrializados e técnicas de conservação permite a exploração com culturas que

demandam áreas menores; mesmo aquelas mais intensivas em mão de obra, como as

oleráceas.

Conforme mostram os dados do Censo Agropecuário de 1975 do IBGE (Anexo

09), a produção agropecuária na RMC estava centrada nos grãos, principalmente café em

coco, soja, milho e feijão. Observe-se que, muito mais que a representatividade da quantidade

produzida ou da área ocupada com a produção, a participação do café entre os principais

produtos provavelmente pode ser entendida como um resquício da “febre expansionista” que

marcou o avanço dessa cultura no Paraná e pelo elevado valor de mercado deste grão. Mesmo

porque as características de clima e solo da região não se apresentam como as mais adequadas

para a sua produção, tendo praticamente desaparecido essa cultura da RMC nos dados do

Censo de 1995-1996. Um detalhe importante identificado ainda no Censo de 1975 é o de que

a produção de milho mostrava-se como predominante em praticamente todos os municípios

da região e, na maior parte deles, sua participação relativa no valor da produção era

expressiva.

Em 1995/96, as informações mostram uma significativa mudança no perfil da

produção agropecuária da RMC: além do aumento da produção de olerícolas e de frutas, a

produção de lavouras também se altera, pois a batata inglesa torna-se o produto mais

representativo dentre as principais culturas temporárias da região, com mais de 17% do total

(Anexo 10). Em alguns municípios, a participação dessa cultura é ainda mais expressiva,

casos de Contenda (batata inglesa representa 53% do valor total da produção agropecuária –

VTPA municipal), Campo Largo (39% do VTPA) e Araucária (27% do VTPA). A produção

de milho continua expressiva, mantendo-se com uma participação relativa em torno de 10%

na RMC e presente na grande maioria dos municípios. Já alguns grãos que apresentavam

produção relevante na década de 1970, como a soja, o trigo e o arroz, deixam de figurar entre

os mais importantes economicamente.

Uma avaliação mais acurada de como se compõe a produção agropecuária na

RMC pode ser feita a partir dos dados apresentados no Anexo 11. Observa-se que a Lapa, o

último município a ingressar na RMC, apresenta a maior participação, com 23% do total do

                                                                                                                                                        
em função da formação dos Gnaisses, que são rochas mais resistentes e antigas. A região sul e sudoeste
apresentam os solos mais aptos para agricultura porque predomina os tipos: Latossolos e Podzólicos, que são
solos mais evoluídos e profundos. No passado, a região abrigava, de maneira geral, a Floresta Ombrófila Mista
ou Mata de Araucária, que foi retirada em função da exploração agrícola e hoje se encontra em processo de
recuperação. Fonte: MADE, 2003



86

VTPA regional. Em alguns produtos, a produção deste município representa mais da metade

do total da RMC, casos do arroz em casca (64%), mandioca (94%) e soja (87%). Além deste,

aparecem ainda São José dos Pinhais, Campo Largo e Araucária com participações que

variam entre 9% e 11%.

Os dados que mostram mais claramente a mudança no perfil da produção da RMC,

entretanto, são aqueles referentes a olerícolas e frutas, que ganharam importância nas últimas

décadas (Anexos: 12, 13 e 14). No caso da olericultura, além de ser viabilizada em áreas

menores (principalmente nos municípios mais próximos de Curitiba), constitui-se de produtos

com alto valor de mercado e com utilização intensiva de mão de obra. Neste grupo, os

principais produtos são o repolho, a alface, a couve-flor e a cenoura, cuja produção concentra-

se, principalmente, nos municípios de São José dos Pinhais e Colombo. Outro ponto de

interesse, em relação a tais produtos, é a representatividade da RMC na produção total do

Estado do Paraná. Ou seja, além de se tornar expressiva para a agropecuária regional, a

olericultura da RMC se consolidou como uma das mais importantes do Estado.

A fruticultura, que também vem se confirmando como uma atividade importante

no rural da RMC, concentra-se, principalmente, ao norte da região, guardando estreita relação

com os aspectos físico-geográficos previamente destacados. Os principais produtos são a

bergamota, a laranja, o pêssego, o caqui, a uva de mesa e o vinho. No entanto, em se tratando

de valor da produção, os dois primeiros são, de longe, os mais expressivos. Em ambos, o

município de Cerro Azul, ao norte da RMC, é o maior produtor, respondendo por mais de

88% do valor da produção total de bergamota e mais de 72% da de laranja da RMC. Além

desse, a produção de bergamota também é importante nos municípios de São José dos Pinhais

e Itaperuçu e a de laranja possui destaque em Doutor Ulysses, Rio Branco do Sul e Itaperuçu.

Dados mais recentes sobre a produção municipal, mais especificamente dos três

municípios selecionados (São José dos Pinhais, Mandirituba, Tijucas do Sul) para o presente

estudo, permitem identificar de maneira geral o perfil produtivo de cada município. Levando

em conta os principais produtos e comparando o volume da produção entre os três

municípios, é possível afirmar que, em São José dos Pinhais, predomina a produção pecuária

(bovino, suíno, ovino, frangos e pintos) e leiteira (vacas ordenhadas e leite), acompanhada

pela produção de fruta (uva) e olerícola (tomate); em Mandirituba, predomina a olericultura,

com destaque para o alho, batata e, principalmente, a cebola, como também a fruticultura,

com a produção de caqui e pêssego; em Tijucas do Sul, predomina a produção de fumo, a

extração vegetal (pinhão e madeira) e a silvicultura (IBGE, 2002). Tal perfil produtivo foi

considerado quando para a escolha pelas três comunidades, a qual teria que permitir o



87

aprofundamento da compreensão sobre a diversidade/heterogeneidade socioeconômica e

ambiental da RMC, como detalhado anteriormente. A comunidade de Mergulhão é marcada

historicamente pela produção leiteira e da uva e hoje destaca-se na produção de hortaliças. A

comunidade de Postinho está vinculada à produção do fumo e à silvicultura, bem como à

extração vegetal, principalmente do carvão mineral. A comunidade de Santo Amaro Um é

uma grande produtora de olerícolas e, em menor escala, de frutas, integrada ao CEASA.

Deste modo, apesar da perspectiva hegemônica sobre o rural “invisível” da RMC,

observa-se através dos dados que existe um rural concreto que se expressa, dentre outros

aspectos, por uma população residente significativa e por uma produção agropecuária

importante. Como visto anteriormente, a agricultura familiar predomina na RMC e, segundo

os dados do PRONAF, é responsável por cerca de 80% das unidades rurais, com 93% dos

imóveis rurais possuindo menos de 50 hectares (MDA/INCRA, 2003). Uma agricultura

familiar que abriga vários tipos de produtores: tradicionais voltados à produção de

subsistência; produtores que incorporaram as demandas do mercado de produção de grãos,

batata e cebola com forte uso de tecnologia e insumos químicos; produtores de frutas e

silvicultores; produtores ultra-integrados ao mercado de olerícolas e, mais recentemente, os

produtores orgânicos. A diferenciação socioeconômica está imbricada com as questões do

meio ambiente, tanto no que diz respeito às potencialidades e fragilidades do solo, relevo e

água como no que se refere às demandas dos recursos naturais pela metrópole. Imbricadas,

também, com o uso e ocupação que ocorreu na região, os quais, por sua vez, estão vinculados

à história da população e às políticas públicas para a RMC.

2.2. As comunidades de Santo Amaro Um, Postinho e Mergulhão: inserção e

exclusão – as faces da relação das famílias e das comunidades com a metrópole

A escolha pelo estudo das comunidades como espaço físico e social no qual se

desenvolve a agricultura familiar tem por objetivo ilustrar as diferentes ruralidades que

historicamente foram se constituindo na RMC. Uma agricultura familiar que comporta tanto

experiências camponesas mais tradicionais até experiências com sistemas produtivos

tecnologicamente modernos e muito integrados ao mercado. Está presente nessas experiências

uma complexidade de situações sociais aliadas a diferentes condições ambientais e de acesso

às políticas públicas, o que permite analisar as diferentes estratégias de reprodução social dos

agricultores familiares da RMC.
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Observando a trajetória das comunidades de Mergulhão, Postinho e Santo Amaro

Um, é possível identificar os contrastes dos impactos das pressões, restrições e oportunidades

que se refletem na efetivação ou omissão das políticas públicas para a RMC até hoje, bem

como as estratégias de reprodução das famílias que ocuparam e tiveram sua história vinculada

ao desenvolvimento das comunidades pesquisadas. Trajetórias que apresentam diferenças

quando observadas as origens étnicas, a ocupação e o uso das terras, as relações com o pólo

metropolitano, mas que apresentam semelhanças naquilo que se caracteriza como “um modo

de vida” de origem camponesa. Com base em Morin (1998), pode-se dizer que uma

comunidade é, sem dúvida, uma unidade complexa por ser um território trabalhado pela

história, por nela estarem presentes as instituições e as classes sociais que compõem a

sociedade e, principalmente, porque nela estão em jogo vidas.

Na franja da metrópole, onde se localiza Mergulhão (e a “Colônia Muricy” –

vizinha de Mergulhão), em São José dos Pinhais, verifica-se a constituição das colônias de

imigrantes, tão característico na RMC da segunda metade do século XIX e início do século

XX. A origem de Mergulhão está relacionada com a vinda de um grupo de famílias de

imigrantes italianos que aportaram, provavelmente, no Porto de Paranaguá e se instalaram,

inicialmente, em Morretes ou locais próximos. Posteriormente, há “muito mais de cem anos”

(entrevistado 19), subiram a serra pelo “caminho dos jesuítas” a pé e se fixaram na terra que

foi se transformando na comunidade de Mergulhão. Pelo relato das famílias mais antigas do

lugar, descendentes daquelas primeiras que se fixaram ali, foram poucas as famílias pioneiras

(Juliato, Bortolan, Pissaia, Govin, Viriato, Possobom) as quais, com “muito sofrimento”,

(entrevistado 18) desbravaram e construíram suas vidas nessa comunidade.

Quando eles chegaram aqui [..] era dezesseis família numa casa só [..] ah, era uma miséria né. Um
ovo dava pra dezesseis pessoa [..] minha vó contava, que o irmão dela morreu no mar, no navio [..]
demoro seis meses pra chegar até aqui, o navio [..] minha vó contava né, que truxeram vaca,
tiravam leite pra eles no navio. Não tinha motor, naquela época era a vela né. Isso aí que a minha
vó contava né (entrevistado 18).

Então, meus avô vieram da Itália em 1870 [..] eles se instalaram ali perto do Bortolan, primero, daí
ele comprou aquele terreno da esquina ali e se instalou lá e depois de lá ele comprou aqui e veio pra
cá [..] Eu sei que eles vieram a pé pra cá, certamente de Paranaguá, eles subiram a pé por um carero
que tinha, chegaro aqui [..] vieram por aquele caminho dos jesuítas ali. E sabe onde que viero se
casar? Depois de tanto tempo a gente descobriu, por uma prima minha, que foro casar lá em Santa
Felicidade [..] a muié dele era prima parente dos Santin, e vieram junto com os Bortolan, viero tudo
de uma veiz só [..] os Juliatto também, tudo. Eles se dividiram, uma parte fico lá em cima no Aciori
e outra parte veio pra cá. Só que chegaro aqui enganado, aqui não tinha nada, ele viero enganado.
Eles viero achando que tinha tudo, chegaro aqui não tinha nada do que tinham falado, comiam até
folha de árvore, a falecida mãe contava que o avô contava, que até folha de árvore comia, era só
mato né. Enquanto tinha uma fruta ou outra comia, pinhão essa coisa, guabirova, assim, e daí
descobriro um pé de moranga, é igual a abóbora mas é moranga mesmo, aqui do outro lado do rio.
Todo mundo ia busca lá uma sacada cada um, ih, aquele pé foi o pé milagroso que salvô todo
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mundo. Eles cozinhavam numa lata e comiam aquelas moranga. Ia todo dia um e outro lá busca não
fartava, diz que foi um milagre aquilo lá [..] ah, daí eles começaro a prantá né, e as primera casa pra
começa a faze, derrubavam pinhero, e a cobertura era uma ripa em cima da outra, e daí faziam fogo
embaixo, fazia fumaça, aquele baita picumã sabe? E daí lacrava pra não chover. Tem uma serra aí,
que eles fazia ligamento. Ta pindurada ali no paiol, hum, tem muito mais que cem ano. Os
ligamento daquele paiol ali foi feito com ela. (entrevistado 20).

Daí viveram bastante lá e sofreram... que era muito mato, e pra planta pra sobrevive tinham que tira
muito mato, pra sobrevive só. Que não tinham comida, não tinham nada, tinham que plantar pra
come. Ninguém ajudava ninguém...aqui o governo pegou e largou a população...uma área de terra
pra cada colono, né, [..] cinco alquere de chão [..] não sei se ele deu ou teve que paga [..] é terra
devoluta, né? [..] é porque é colônia, né? Colonização, né? É colonização, época de colonização.
Que o governo até tinha interesse que fosse povoado e tal [..] não tinha nada, minha mãe arrancava
mato virgem pra fazer roça. [..] Pega os italiano da Itália, os poloneis lá da Polônia, joga lá naquele
mato lá [..] pois é, jogaram assim e direito se virem... sem come assim, né? Tinham que plantá [..]
tinha que primeiro abrir, que era um mato só aqui... então tinha que abri, trabalharam muito, muito
[..] por isso que o pessoal dessas colônia assim, tem fama de pessoal muito... trabalhador, né? [..]
não tinha transporte, não tinha nada. Jogaram no mato que nem animal... isso aí eles sofreram
bastante. Sem casa, sem comida, sem luz, sem máquina, sem enxada, sem ferramenta... e como é
que eles construíu? [..] aqui nós temo viga no paiol mais de cem ano, tudo feito com machado [..] e
os encaxe? Os encaxe, que não tinha prego (entrevistado 5).

Mesmo passado um século das experiências vividas pelos imigrantes que vieram

para o Brasil em busca de uma vida melhor, percebe-se nos relatos transcritos acima o

sofrimento e a luta das famílias para reproduzir as condições mínimas de sobrevivência. As

precárias condições de vida dos pioneiros foram associadas a dois fatores que marcaram a

história dessas famílias: a pobreza em que se encontravam nas suas nações de origem (Itália e

Polônia), o que impulsionou a vinda das famílias nas condições de extremo risco ao qual se

submeteram e a política de colonização, a qual “enganou” porque apenas deu terra, mas sem

oferecer as mínimas condições de trabalho (falta de instrumentos e de terra limpa para o

plantio) e de sobrevivência (comida, moradia) durante o processo inicial de colonização.

A grande maioria dos entrevistados referia-se à comunidade como um lugar de

“um povo muito trabalhador” ou que “não tem preguiça pra trabalhar”, mesmo  atribuindo às

atividades da agricultura os conceitos de “muito sofrida” ou “aqui não se tem descanso

nunca” e assim por diante. Há nessa comunidade uma auto-imagem muito positiva baseada na

luta dos pioneiros e na história do lugar. História essa que hoje está sendo reconstruída por

muitas famílias que estão envolvidas com o turismo rural, como a família Bortolan, por

exemplo. Ela merece destaque porque fez um mural de fotos de todas as gerações e que está

exposto na cantina de vinho aberta ao público. Percebe-se, também, uma análise crítica da

situação vivida pelos ascendentes na sua relação com as políticas públicas, o que denota um

nível de informação e de compreensão em relação à história e à luta pela inclusão social

dessas famílias.
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O nome dado a essa comunidade tem origem, segundo as histórias contadas pelos

avós e pais dos entrevistados, no nome de um pássaro chamado Mergulhão. É uma ave muito

comum no lugar e possui, como principal característica, a de se alimentar de peixes

“pescados” através do vôo rasante e mergulho nas águas abundantes que havia no lugar (Rio

Pequeno e lagos formados pela intensa precipitação de chuvas, na várzea do rio).

Vem do pássaro né. É, os italiano, diz que quando chegaro aqui, se alojaram aqui na colônia aqui,
eles gostava muito de caçar, e aqui então, há um tempo atrás, tinha muita água né, e tem até hoje. E
tinha um passarinho chamado mergulhão, ele mergulhava aqui e saía lá adiante. Então a turma
falava, vamo lá, lá embaixo lá, no rio caçá aquele pássaro, o mergulhão. Eu conheci. Há pouco
tempo ainda tinha. Não faz muito tempo que ele desapareceu. Ele é um passarinho muito arisco.
Ele mergulha aqui e sai lá adiante. Só mostra com a cabeça, assim, e já vorta pra água. Ele é bem,
bem rápido. Daí deram o nome de mergulhão, por causa do passarinho (entrevistado 20).

A comunidade Muricy, vizinha de Mergulhão, hoje núcleo de prestação de

serviços de educação e saúde para todas as comunidades circunvizinhas, foi colonizada pelos

poloneses. Ela mantém até hoje as tradições culturais (a igreja foi totalmente construída pelos

poloneses que utilizaram materiais e arquitetura de seu país de origem), inclusive com grupos

folclóricos e festas típicas. De alguma forma, isso explica porque os agricultores que hoje

vivem em Mergulhão têm, em sua origem étnica, uma mistura entre italianos e poloneses;

apesar do preconceito dos “italianos mais velhos que não queriam saber de filho seu casado

com polonês” (como relataram dois entrevistados – nº 18 e nº20 - que casaram com poloneses

contrariando o desejo dos pais). Segundo os dados da pesquisa de campo, a origem étnica do

casal responsável pelos estabelecimentos é, basicamente, de poloneses (22 incidências) e de

italianos (22 incidências) e poucos alemães (7), brasileiros (4) e portugueses (2). A grande

maioria das 22 famílias agricultoras (19) reside no estabelecimento há mais de 20 anos

(máximo previsto no formulário).

Eu, desde moço, já tava de olho na minha veia... ah, amor de infância então [..] até que deu certo
entre nós dois. Meu pai não aprovava e nem minha mãe [..] Italiano casar com polaco né! Ah, era
coisa, não podia, não queriam né? [..] naquela época, que eu era gurizão, não gostavam que polaco
brincasse com italiano, sei lá porque né. (o filho interrompe e diz: e tavam certo viu o polaco era
muito ganancioso né) (entrevistado 18).

Era tudo Italiano e polonês. Mais italianos que poloneses aqui. Os pais dos meus pais eram
polonês. O pai também se alojou aqui. Nós morava aqui, mas era uma casa antiga, essa aqui já foi
feito outra né, no lugar. Daí tinha uma família aqui do lado de italianos, ali pra cima, de polonês.
Então no começo eu ia ali brincar, de criança, era só polonês, só polonês, falava muito mal
brasileiro, muito mal, então nóis não se entendia (risos). Não se entendiam com os italianos que
também não falavam muito (risos)? Os italiano e os polonês não se gostavam, mas daí se aliaram.
Se casavam daí né, italiano com polonês, o pai e a mãe é polonês com italiano. A mãe era italiana,
[..] Italiano com polonês não se gostavam não. A gente não se aliava muito não. Aí foram se
misturando tudo, virou uma panela só. Aham. Queira ou não queira [..] eles foram se casando...
(entrevistado 20).
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Uma das características fundamentais nas comunidades rurais pesquisadas é a

existência da grande parentela38, a qual foi se constituindo no entrelaçamento de várias

famílias nucleares, que constitui a base social até os dias atuais. No caso de Mergulhão, o que

chama a atenção é a existência do preconceito dos italianos em relação aos poloneses,

amenizado no processo de constituição da parentela. Apesar disso, mesmo os descendentes da

“mistura” étnica ainda conservam resquícios preconceituosos, vide a manifestação de um dos

filhos do entrevistado 18, que prontamente atribuiu aos poloneses a pecha de “gananciosos”.

Tal afirmativa, segundo ele, é porque os poloneses “querem só vender” e “estragam” os

preços no mercado, porque “trabalham feito burro” e ganham pouco.

A marca que diferencia historicamente essa comunidade das demais é a produção

da uva –  uma tradição familiar que vem “das origens” e permanece  como uma das opções

importantes de sobrevivência de muitas famílias vinculadas à produção e venda do vinho.

Essa tradição é ilustrada por uma das visitas feita à família Julliato, dona de um parreiral cuja

muda original, segundo relatos de diversos agricultores, foi trazida há muito “mais de cem

anos” pelos avós, no navio de imigrantes. A festa típica dessa comunidade é a “Festa do

Vinho” que acontece todos os anos e reúne cerca de 12.000 (em 2004) a 15.000 (em 2005)

pessoas, o que acaba envolvendo e beneficiando toda a comunidade. A produção da uva

sempre esteve associada às demais atividades dos agricultores familiares desta região, ou seja,

à produção agropecuária para o consumo e para o mercado urbano.

Segundo o depoimento de um dos mais importantes produtores de vinho da

comunidade, hoje proprietário de uma das mais bem montadas cantinas de vinho e de venda

de produtos artesanais de derivados da produção animal – feitos pela própria família – , o

vinho faz parte da tradição da comunidade. A maioria das famílias produzia o vinho mais para

o consumo e muito pouco para a venda, fato que começou a mudar ainda com o avô do

entrevistado 19.

Ah, essa aqui parera veia, essa linha aqui e aquela urtima lá, essa daqui tem mais de cem anos...
essa daqui, aquela lá. Daqui, lá em baixo, essa parrera é tudo dessa aqui, desse pé aqui, tudo muda
[..] de tudo aí, porque... de fora não vai, eu peguei é quatrocentos ou seiscentos muda do Rio
Grande e não deu aqui. Quem planto essa mudas foi meu avo quando veio da Itália, eles vieram aí
em Guaraqueçaba...e lá não deu certo, né, não foi bem a parrera. Depois aqui, depois ele veio aqui,
essa casa aqui ele moro aqui depois ele mudo-se lá em baixo perto do Caximbo [..] daqui ele foi
lá... ele tinha olaria. Nem sei quantos ano tem essa casa... cheia de tijolo maciço (segundo a filha: a
casa tem “mais de cem anos”). Esse aí pro cê fura esse aí é a mesma coisa que você fura pedra [..]
eles, eles que faziam tijolo na... na forma de mão... de madera, não era feito assim como despois

                                                
38 Segundo Fukui (1980), apud Antuniasse (1998, p. 198) In: Ferreira e Brandenburg (1998), “a parentela
brasileira constitui um grupo de parentesco de sangue, formado por várias famílias nucleares e algumas famílias
grandes (isto é, que ultrapassam o grupo pai-mãe-filhos), vivendo cada qual em sua moradia, regra geral
economicamente independentes umas das outras, mantendo uma teia de obrigações recíprocas”.



92

saia a cavalo... e nóis, ele tinha olaria lá em baixo ele coloco com cavalo. Mais, primero era na mão
a forma de madera assim feita, fazia e o ce tum...saía tijolo... se vê como esse povo era trabaiador,
não tinha preguiça. Italiano é um bicho desgraçado, né? É fogo memo... Lá no arto era tudo parrera,
mas aquele sistema da Itália ... podava, feito um arame só e podava, não tinha desse tipo assim [..]
Naquele tempo eu era pequeno..eu me lembro, eu me lembro meu pai arregaçava a carsa e, e pisava
com tudo...na uva na tina. [..] Meus avo era olaria e a uva, mas a maioria a uva, que tinha...aquele
carretão de roda assim de, de, seis cavalo. Eles carregavam na pipa e levavam lá no Portão, que lá
tinha distribuidora, né? [..] de vinho, então ele pegava o vinho de tudo aqui... mas naquele tempo a
estrada aqui era estradinha e acabo-se, que incalhava à toa, toda estrada de pó, né? O carro dele era
de seis cavalo. Aquela égua dele eu conheci, tinha cada cavalo que deus o livre. Ele foi dos primero
produtô de vinho [..] começo com meu avô (entrevistado 19).

O destaque para as atividades da olaria e do vinho é porque elas eram

financeiramente vantajosas, permitindo melhorias importantes nas condições de vida da

família, incluindo aquisição de “muitas terras” pelo avô do entrevistado. Associadas a essas

atividades, a tradição também comportava toda a produção para o autoconsumo, com venda

do excedente. Havia ênfase no feijão, milho, “muideza” e criação.  Essa estratégia era comum

entre as famílias de Mergulhão: a venda do excedente era corriqueira em função da

proximidade com Curitiba. As mudanças importantes ocorridas na comunidade se deram

através da intensificação da produção de leite, pois, de atividade destinada para o

autoconsumo, virou uma dos mais importantes fontes de renda para as famílias no decorrer de

suas trajetórias. Segundo um dos entrevistados:

Que antes pra ganhar um dinheirinho tinha que carrega a carroça cheia de lenha, carvão, frango e
ovos, bater mantega, leitão, e bater de casa em casa pra vender. Nos boteco era só troco, dinhero
não corria. [..] tinha de ir de caroça, de casa em casa em Curitiba. Passava lá na frente da catedral,
por tudo, tudo, de carrocinha. Levava 24 hora pra ir e vorta [..] por essa estrada aqui de São José,
era atolador, atolava até barril, Quando dava chuva assim, era espremedor. Ali pra baixo, não fazia
a curvinha assim, mas era um barro, meu deus do céu, daí tinha o pai do Sadi, então ele tinha uns
cavalo bonito, então ele ponhava os dois na frente e puxava as carroça. Eu me lembro disso com o
pai. Daí ponhava quatro cavalo [..] ihhh, porque dois não ia, ponhava quatro e aquilo atolava,
nossa, eu me lembro. Tinha que ir descalço, com as ropa assim tudo arregaçada, daí chegava lá em
cima limpava os pé e pegava os chinelo, porque não dava. Tamanco às veiz. Depois melhorou,
depois que começaro a criar as vaca [..] o que melhorou foi depois, entrou uma linha de quejaria,
que entrou uma cooperativa aqui na colônia Murici, aí o pessoal começou a aumentar as vaca,
aumentar. Uma quejaria, aí o pessoal fazia quejo ali bastante e daí levava pra Curitiba, e daí o
pessoal começou aumentar as vaca, aumentar, aumentar e foi aumentando, aí surgiu a usina de
Curitiba, na Rua Silva Jardim, aí começou um leiteiro de São José, comprou uma camionetinha e
comprava no expositor aqui e levava até na Silva Jardim lá em Curitiba. Daí foi aumentando
aumentando, daí já entrou um outro leitero daqui, e daí virou tudo leiteria aqui, foi onde o pessoal
ganhou dinheiro. Foi lá na, na usina em Curitiba. Daí, passado muitos anos, a usina abriu uma filial
em São José, aí cresceu que barbaridade, viro a CLAC. Aí quanta gente que levantou por aqui.
(entrevistado 20).

A inserção na dinâmica do pólo metropolitano ocorria pela venda direta dos

produtos da agricultura para as famílias curitibanas. Mesmo considerando a pouca distância

entre Mergulhão e o centro de Curitiba (hoje em torno de 25 km), as dificuldades de

locomoção devido ao precário acesso aos meios de transporte e, principalmente, pela má
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condição das estradas, faziam com que essa distância se tornasse quase intransponível quando

as chuvas eram abundantes. Mesmo assim, era a Curitiba que os agricultores se dirigiam para

comercializar seus produtos. Havia uma relativa intimidade com a cidade por parte deles, já

que conheciam detalhadamente os endereços e localizavam-se com muita facilidade, segundo

os depoimentos dos entrevistados. Essa proximidade permitiu o acesso, mesmo que em

pequenas quantidades, à renda monetária e, mais tarde, o acesso ao trabalho remunerado de

muitos descendentes destas famílias.

Na trajetória dessa comunidade, dada a sua proximidade com Curitiba, percebem-

se mais diretamente as nuances das demandas da metrópole e ressalta-se a impressão de as

políticas públicas para o rural serem implementadas no sentido de, nesse caso, confirmar as

estratégias já existentes estabelecidas como respostas às demandas e às condições sociais e

ambientais concretas percebidas pelos agricultores. A hipótese é de que as políticas públicas

para o rural da RMC, retratadas no primeiro PDI em 1978, eram configuradas mais no sentido

de confirmar ações já existentes, as quais correspondessem às necessidades apontadas pelo

planejamento para a RMC. Observa-se que o primeiro PDI recomendava para a região a leste

de Curitiba a constituição e expansão da bacia leiteira para abastecer a RMC, o que já

acontecia, pois, em São José dos Pinhais, já existia e prosperava a produção e beneficiamento

do leite há muito tempo, antes mesmo da fundação da CLAC (Cooperativa de Laticínios

Curitiba Ltda) em 1959 (registrada no sistema OCEPAR em 1972); a qual entrou em falência

na década de 90.

Aliás, esta foi uma das mais importantes cooperativas de leite do Estado e

responsável pelo beneficiamento do leite e produção de derivados para abastecer toda a RMC,

entre outros municípios (hoje em processo de liquidação com poucas atividades e pequena

infra-estrutura). Os agricultores familiares de Mergulhão faziam parte dessa cooperativa e

participavam com um volume importante de leite, afinal, estavam bem próximos da sede da

Cooperativa e dos consumidores. Essa atividade foi sendo substituída em parte pela

olericultura e fruticultura e trouxe para os agricultores um relativo descrédito quanto ao

cooperativismo, pelas dívidas e tensões oriundas do esfacelamento da CLAC. A opção pela

produção do leite, segundo depoimentos de alguns agricultores, vinha da tradição dos

agricultores da comunidade, que mantinham, como seus ascendentes europeus, um sistema de

produção baseado na policultura-criação. O sistema cooperativo estimulou uma certa

especialização da maioria dos produtores que passaram mais de três décadas produzindo leite.

Especialização relativa, no entanto, pois essa atividade voltada para o mercado não extinguiu
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a produção voltada para o consumo (“de tudo um pouco”) ou para a manutenção da tradição

italiana na produção da uva e do vinho.

A foto nº 1 permite observar a paisagem de parte da comunidade de Mergulhão, a

qual evidencia a presença da olericultura e permite constatar que o relevo é mais plano,

quando comparado com as demais comunidades pesquisadas.

        Foto 1: Joel Queiroga, 2004

No segundo PDI, ainda em processo de elaboração final, as grandes diretrizes

apontaram no sentido de incorporar no projeto de futuro da RMC a abordagem do

“desenvolvimento sustentável”. Deste modo, a COMEC busca evidenciar as preocupações

ambientais e passa a dar ênfase à conservação e proteção, principalmente no que se refere aos

recursos hídricos e remanescentes naturais (em geral, mata ciliar) para o abastecimento de

água da RMC, recomendando o turismo rural nessas áreas. A comunidade de Mergulhão é

exemplo dessas mudanças desde a criação da APA estadual do Rio Pequeno (decreto 1752 de

6/5/1996) que fica à margem da comunidade. As principais iniciativas do poder público

municipal e estadual e de várias instituições de ensino e pesquisa, como a PUC (Pontifícia

Universidade Católica do Paraná), por exemplo, foram direcionadas ao incentivo do turismo

rural. A Prefeitura Municipal tem participação em  diversas  ações: pavimentação das vias de

acesso e das que ficam no interior da comunidade; reuniões para constituir uma associação do

“caminho do vinho”; distribuição de placas do “caminho do vinho” na frente das cantinas;

pesque-pagues; restaurantes; venda de artesanato, com indicação da atividade e a família

responsável; infra-estrutura para a realização da festa do vinho; entre outras.
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A foto nº2 registra uma das ações direcionadas ao turismo rural (a colocação de

placa referente à atividade de um dos estabelecimentos em que a família produz vinho) e a

foto nº3 as instalações da Sanepar no entorno do Rio Pequeno.

Fotos 2 e 3: Joel Queiroga, 2004.

O que era uma tradição – a uva e o vinho, agora passa a ser uma atividade voltada

para o turismo, responsável por ganhos significativos para as famílias envolvidas. O vinho

passou a ser uma marca da comunidade, mas, em torno dele, outras atividades foram sendo

desenvolvidas para aproveitar o fluxo dos turistas. Exemplo são os restaurantes, cafés

coloniais, pesque-pagues e venda de artesanato. Outro exemplo desse processo de

conservação e proteção ambiental, tal como previsto no PDI, é que o prazo de saída de um

matadouro/frigorífico de suínos localizado na comunidade já está se esgotando, o que aponta

para um direcionamento das atividades a serem estimuladas no lugar.

Há, ainda, um movimento que está no início: a ocupação de propriedades rurais

pelos condomínios residenciais com finalidade de moradia do “pessoal da cidade” ou de

chácaras de lazer. Chama a atenção o fato de que esses condomínios ainda não estão

plenamente legalizados e poucos agricultores familiares percebem sua presença, seja porque

são pequenos condomínios, seja porque estão situados na borda da comunidade, no lado

menos ocupado pelas famílias tradicionais. Há uma resistência dos agricultores demonstrada

na crítica severa às famílias que venderam terras para “os de fora” e o não reconhecimento

desses novos moradores como parte da comunidade. Afinal, muitos nem sabiam da existência

dos condomínios, enquanto outros desdenhavam dizendo que esse pessoal não era do “grupo”.
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Mas alguns moradores, em geral aqueles que estão na divisa com os condomínios, percebem

essa presença e suas palavras apontam para uma forte intolerância “aos de fora”, inclusive

denunciando que eles são responsáveis pela poluição das sangas ou pequenos rios próximos.

Em relação à dinâmica demográfica das famílias de Mergulhão, é possível

observar duas situações importantes39. No que se refere ao número de membros, verifica-se a

queda do número de filhos por família, fato que vem acompanhando a tendência das últimas

décadas, tanto no nível nacional como no estadual. Porém, a média da comunidade (2,6) é

menor que a média nacional (3,7) e da região Sul (3,2), segundo dados do IBGE (2005).

Observa-se, também, um processo de envelhecimento da população, seja porque ficam os

mais velhos (46% dos responsáveis estão na faixa etária acima de 50 anos) no

estabelecimento rural e migram os mais jovens (média de filhos: 2,6 - média de filhos

residentes: 1,8), seja porque a proporção de idosos acima de 61 anos é de 12,5% sobre a

população total da comunidade (a média do PR de 65 anos e mais é de 5,8%). Destaque-se o

fato de que 10 (dos 91) residentes são aposentados que têm nas aposentadorias a principal

fonte de renda monetária da família (ultrapassa a 50% do total da renda). Quanto ao destino

dos 16 filhos que saíram do estabelecimento, observa-se que 13 foram para o meio rural [da

comunidade (3), do município ou de outros municípios da RMC] e apenas três (3) foram para

a cidade. A tendência de migração para o rural chama a atenção, pois, aparentemente, as

“oportunidades” pela proximidade física e social das cidades limítrofes parecem sucumbir à

tradição das famílias agricultoras e ao fato de que o rural é o espaço de reprodução de uma

fatia importante da população da RMC.

A dinâmica das ocupações dos membros das famílias pesquisadas de Mergulhão

explicita as principais estratégias de reprodução social. Ainda hoje continua sendo a

agricultura a principal atividade para 41 dos 91 membros residentes. No entanto, em torno de

27 (30%) são pluriativos, ou seja, possuem atividades extra-agrícolas (como principal

atividade ou como atividade secundária) que, na maioria absoluta dos casos, são associadas

com a atividade de agricultor. A estratégia das famílias pluriativas visa, em geral, aumentar a

renda familiar e/ou ocupar a mão de obra não utilizada nas atividades agrícolas. Os pluriativos

residentes no estabelecimento são: 16 filhos, cinco (5) responsáveis, três (3) cônjuges e três

(3) “outros membros”. As atividades desenvolvidas no interior dos estabelecimentos rurais

são: oficina mecânica; agroindústria do vinho; pesque-pague; restaurante; loja de artesanato e

                                                
39 As 22 famílias possuem um total de 112 membros, o que equivale a média de 5,1 membros por família; o total
de filhos chega a 58 o que equivale a média de 2,6 filhos por família. Desses, 91 (média de 4,1) membros
residem no estabelecimento rural, sendo que desses 39 são filhos (média de 1,8).
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de produtos coloniais voltados para o turismo rural. Há, ainda, empregados ou autônomos fora

do estabelecimento, mas, em alguns casos, na cidade ou no aeroporto internacional [dois (2)

filhos], ambos próximos à comunidade. A pluriatividade dessas famílias está vinculada, por

um lado, ao turismo rural que vem sendo desenvolvido ali e, por outro, à facilidade de acesso

dos moradores às cidades de São José dos Pinhais ( km) e Curitiba.

Na condição oposta encontra-se a comunidade de Postinho, em Tijucas do Sul. Ela

expressa as limitações tanto na constituição da RMC como no caráter excludente dos espaços

geográficos e sociais não incorporados à dinâmica da metrópole. Observam-se os limites

sociais no isolamento histórico dessa comunidade com a cidade: seja a metrópole, seja  a sede

do próprio município. Isolamento que se manifesta pela fraca presença de políticas públicas,

pela falta de transporte coletivo regular e acessível, de reconhecimento de que essa

comunidade tem agricultores e que lutam para preservar e reproduzir suas famílias em

condições de precariedade. Precariedade que lembra, em muitos casos, a pobreza dos

subúrbios da metrópole, a qual está presente também em muitos espaços rurais no Paraná e no

Brasil. Exemplo disso são os programas sociais que chegam ou que, segundo a agente de

saúde, precisam chegar até a comunidade pela carência da maioria da população.

Quantos eu não sei, mas acho que uns oitenta por cento já é cadastrado no bolsa família, só que [..]
agora tão juntando o bolsa escola com o bolsa família [..] só que daí ganha mais, né? Mas por
enquanto sei lá o que eles vão fazer ainda. Agora a assistente social lá, uma das assistentes [..] elas
vão fazer um recadastramento, pra ver quem precisa mesmo e quem não precisa. Então aqueles que
não tão precisando tanto vão ser cortados da lista. [..] Tem quem ta no cadastro pro leite das
crianças, que veio pra cá, que tem vários lugares que tem o leite das crianças, então pra cá veio
agora, agora que eles liberaram. Então isso é uma ajudinha a mais, né? Tem um mulher com muita
precisão que ganha, a única que ganha no nosso lugar aqui é ela, né? Essa cesta básica, mas é um
mês sim, um mês não (agente de saúde, entrevista em outubro de 2005).

Os dados da pesquisa de campo (2004) indicam que dos agricultores familiares

entrevistados, cinco (5) recebiam o Bolsa Escola, quatro (4), o Bolsa-Família, um (1) recebia

cesta básica, um (1), bolsa PET e três (3) recebiam outros benefícios. Como nenhuma família

acessava mais de um benefício, conclui-se que 14 dos 32 entrevistados recebiam algum tipo

de assistência social, ou seja, quase a metade dos agricultores familiares. Pelo depoimento da

agente de saúde, há uma expansão de programas sociais, como é o caso do programa estadual

de distribuição de leite, no final de 2005. Os dados demonstram tanto as precárias condições

de vida de grande parte da população, como que tipo de política pública chega à comunidade.

Diferente de Santo Amaro Um, onde há algumas famílias em precárias condições de vida,

mas apenas seis (6) das 40 famílias acessam algum tipo de benefício social [três (3) acessam o
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Bolsa Escola, dois (2), o Bolsa Família e um (1), a PET]. E muito diferente de Mergulhão,

onde ninguém acessa nenhum tipo de benefício social.

Os limites geográficos podem ser percebidos tanto pelo fato de a comunidade estar

entre a Serra do Mar e as grandes empresas de reflorestamento como pela distância da sede do

município (40 Km) e de Curitiba (em torno de 120 Km). Ela faz divisa com o Estado de Santa

Catarina para o qual sua população recorreu (pais dos atuais moradores andavam a pé muitos

quilômetros “serra abaixo” em busca de trabalho nas empresas ou no rural de Joinvile e

cidades próximas) e ainda recorre para atender diversas necessidades, tais como: a busca pelo

trabalho extra-agrícola na entressafra; atendimento à saúde (inclusive curandeiros e padres

que aplicam tratamentos para várias enfermidades40) e educação (várias crianças freqüentam a

escola “do outro lado da ponte”). Inclusive o nome “Postinho” faz referência a um posto de

fiscalização que existia antigamente na divisa entre os dois Estados.

A comunidade de Postinho ilustra o rural da precariedade que existe na RMC. Um

rural que não foi integrado à dinâmica da metrópole porque não esteve ligado desde o

princípio à lógica de constituição das regiões metropolitanas41 - o município de Tijucas do Sul

foi incorporado por Lei Estadual apenas em 1994. Essa cidade tem sua economia baseada no

setor primário, com grandes áreas de silvicultura dominadas por grandes empresas do ramo

(Batistela, com 1500 alq; Confloresta, com 3000 alq; Panagro, com 2000 alq – segundo a

secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tijucas) e uma população rural que chega

a 84,9% da população total, como visto anteriormente. Esse município mantém pouco contato

com a metrópole e suas lideranças (prefeito e secretários da gestão 2001/04) manifestaram

descontentamento pelo “abandono” e “isolamento” por parte das instituições da RMC e do

Estado. Postinho é uma comunidade que ilustra o isolamento social e geográfico.

Foram poucas as famílias que ocuparam inicialmente as terras que hoje estão

circunscritas à comunidade de Postinho. Segundo o entrevistado 1 – agricultor e trabalhador

volante da Confloresta – a família de seu pai, de sobrenome Jesus de Melo, e mais as famílias

“Pereira, Prante, Meira, Biscaia e Maia” foram os primeiros moradores do lugar, chegaram

quando “tudo era mato fechado”. Essas famílias foram constituindo uma grande parentela, de

origem brasileira (caboclos), como confirmam os dados coletados na pesquisa de campo sobre

a origem étnica dos pais dos responsáveis e cônjuges. No caso dos responsáveis pelos

                                                
40 Segundo vários depoimentos, há um ônibus com data fixa no mês que leva moradores para tratamento com
curandeiros e um padre muito respeitado de Santa Catarina.
41 Lei complementar nº 14 de 8/6/1973 e nº 20 de 1/7/1974: “região metropolitana é um agregado de municípios
limítrofes, caracterizados por forte fluxo demográfico, uma estrutura ocupacional com acentuada predominância
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estabelecimentos, a origem de seus ascendentes é brasileira (30 incidências), seguida de longe

por polonesa (3) e alemã. Segue esse mesmo quadro a origem étnica dos cônjuges, pois foram

29 incidências para a etnia brasileira, seguida de apenas uma (1) incidência para polonês e

uma (1) para alemão.

Os vindor foram por parte do pai, que a mãe não é família daqui [..] parece que os avós, o pai,
parece que vieram de Canoinha, de Mafra, alguma coisa assim. Primero eles vieram do Rio Grande
do Sul eles vieram pro Paraná. Eu acho que foi... moraram um tempo aqui, um tempo em
Canoinhas. O sobrenome do pai era Meira. É Pedro Carvalho de Meira. E a mãe era Maria de Jesus
dos Anjos. É, também essa história a gente não sabe. Aqui tem bastante Meira. O que veio do Rio
Grande do Sul que era o Meira mais velho era Pedro José de Meira, avô do pai. Ele morava aqui,
morava lá onde que é a casa do pai [..] e daí que ele morreu e que ficou o..Pedro Carvalho de Meira
que era o...é, ficou meu avô, né? E daí foi ficando. [..] o pai nunca saiu daqui, não, não. Só daí no
caso o meu avô saiu, né? [..] saiu e daí voltou e daí ficou aqui. O pai nunca saiu... nasceu ali mesmo
e...e tá até hoje. O meu avô também nasceu ali, do lado ali da casa do meu pai. O pai tá... o pai é
setenta e sete anos. (entrevistado 11).

Todos os entrevistados utilizam a expressão “vindor” para designar todos os “que

vem de fora” do lugar. Essa expressão é comumente utilizada como referência para os

moradores que não são tradicionais da comunidade, para os que casam com pessoas do lugar

ou, mais recentemente, para os trabalhadores das empresas de reflorestamento que residem

ali, sem vínculo com a agricultura e com pouco contato com as famílias mais antigas da

comunidade. O uso da expressão referindo-se aos primeiros habitantes do lugar, como fez o

entrevistado 11, tem mais a força do hábito do que expressão daquilo que hoje é designado

como “vindouro” na comunidade. A família do entrevistado citado acima está na comunidade

há mais ou menos 120 anos, o que permite evidenciar o início do processo de ocupação das

terras que foram constituindo a comunidade designada mais tarde como Postinho.

A maioria aqui, como eles chamam, é vindor, que vem [..] vindor que é chamado, vem de
outros lugar, sabe? [..] de longe, Santa Catarina [..] vem mais pros pinos. As pessoas que vem de
fora sofrem mais do que os que já moram aqui, porque os que já moram aqui sabem como lutar,
tem roça aqui, sempre inventam alguma coisa. (entrevistado 28).

Durante as entrevistas, quando perguntados sobre a origem étnica dos pais, era

comum o uso de expressões como “nóis somo sem orige” ou “aqui tudo é duma cor só”. Isso

traduz em grande medida o preconceito pela cultura cabocla42, presente na sociedade

                                                                                                                                                        
dos setores secundários e terciários e um sistema de interligação que se traduz pelo movimento constante de
pessoas entre as unidades que o compõem” (IBGE – acessado site www.incra.gov.br em 26/06/2005).
42 CAZELA 2003, p. 31 diz que na região de São José do Cerrito/SC, o vocábulo “caboclo” assumiu uma
“conotação depreciativa no imaginário da maior parte dos habitantes, porque ele expressa uma condição de
inferioridade, sendo preterido em favor do termo brasileiro”. Isso fez com que a população dessa comunidade
assumisse a identidade genérica de “somos todos brasileiros”.
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brasileira43, que se reflete na subjetividade da população local. O isolamento físico/social

possibilitou a permanência de vários elementos da cultura cabocla e são historicamente

recentes (em torno de 15 a 20 anos) as mudanças que vêm ocorrendo na vida das famílias. Em

Postinho, o ethos caboclo se manifesta nas tradições, na posse e uso da terra, na vida

itinerante, no modo de trabalho/produção e na sociabilidade.

Uma das principais características da comunidade é que seu relativo isolamento

permitiu que o sistema faxinal –  criação de porcos soltos em campo livremente utilizado por

todos os moradores –  permanecesse até em torno de 15 anos atrás, e fez com que o plantio de

milho e feijão com sistema de pousio e queimada, próprio da tradição cabocla, ainda conste

como uma prática habitual de várias famílias.  A referência sobre o sistema faxinal de origem

cabocla é encontrada no trabalho de Abramovay (1981) sobre o sudoeste paranaense, como

também no trabalho de  Chang (1988) sobre os faxinais dos poloneses na região centro/sul do

Paraná. Chang remonta historicamente a constituição dos faxinais naquela região,

considerando o fato de que os imigrantes poloneses adaptaram suas técnicas de cultivo

adotando práticas caboclas como a queimada, o pousio (típicos nesse sistema) e a criação de

gado (principalmente o suíno) solto em terras de uso coletivo. A diferença fundamental,

segundo a autora, é que os poloneses inverteram a lógica predominante dos caboclos, que não

cercavam suas áreas, e passaram a delimitar com cerca o criadouro44. Mas cercas construídas

coletivamente por todos os usuários, evitando assim os habituais conflitos entre agricultura e

criação. Para os caboclos, o criadouro coletivo e as lavouras eram divididos por “acidentes

geográficos, tais como rios ou valos profundos, ou simplesmente pela distância, reduzindo o

acesso dos animais às suas roças; ou quando possível cercavam suas roças que, em geral, se

limitavam ao consumo próprio, com varas de taquara” (CHANG, 1988, p. 36), pois

normalmente eram roças itinerantes.

No caso de Postinho, o sistema faxinal marca a paisagem da comunidade até hoje.

A principal característica é a divisão entre “terra de morada” – onde ficava a moradia da

família (e ainda fica) – , a terra de criação dos animais –  próxima do rio e das vias de acesso à

comunidade –  e a “terra de planta” (lavoura) –  localizada “depois do rio” e nas encostas da

serra, em geral terras sem ou com cercas rudimentares (taquara). Para as famílias

                                                
43 GELHEN 1998, p. 61 (citando Vainer & Azevedo p. 5) diz que as elites brasileiras pensavam que os caboclos,
ou o chamado “elemento nacional não tinha as condições adequadas à plena realização do projeto nacional [...] e
do progresso econômico do Brasil”, pois tinham hábitos assemelhados com os dos indígenas, sem disciplina e
regularidade no trabalho, o que acabou excluindo-os dos projetos de colonização.
44 CHANG 1988, p 37 diz “o imigrante estabelecido na região não conhecia o sistema de criar à solta e muito
menos de cercar as roças. Eles, ao contrário, traziam o costume exatamente oposto de plantar em aberto e em
abundância e cercar os animais”.
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entrevistadas, quando perguntávamos sobre o faxinal, eles ficavam em dúvida sobre o que

significava, mas quando perguntados sobre se existia criadouro comum para os animais,

imediatamente respondiam positivamente e já identificavam pelo nome que a comunidade

atribuía e esse sistema de produção: o lajanar.

Era o lajanar. Por causa da lajana [..] Um mato, um matinho né? [..] Era o que mais tinha pur aqui!
Hoje quase não tem [..] e tinha bastante e os animar comiam muito aquilo ali. [..] Porco sorto, vaca,
cavalo, que iam comento né, e tinha vaca gorda, tinha cavalo gordo, hoje não, não tem, ficou sem...
(entrevistado 27).

Lajaná é um carrascal assim que o pessoal tira a lenha, tira o mato, e daí vem só aquela vassoura,
lajano que nos chamamo aqui. Muita gente usava pra vassoura (entrevistado 23).

Em relação à ocupação das terras, chama a atenção a forma como estão

distribuídas as vias de acesso aos estabelecimentos familiares. Pode-se dizer que, em relação

às estradas da comunidade, percebe-se uma tensão entre o que é o “bem público” –  previsto

na legislação em vigor – e o “bem comum” das terras como espaço do criadouro, próprio do

sistema faxinal. Mesmo com todas as modificações que vem ocorrendo na comunidade, essa

tensão fica explícita no que diz o agricultor abaixo:

É, inda tem muita criação, quem não tem sorto, tem fechado. Sempre tem sorto, é, cavalo ou uma
vaca, aí na bera do baranco. Mas não pode aí. Não, assim como saiu uma lei aí pra um, tinha que sê
pra todos. Se tá indo com o carro e bate num cavalo, numa coisa. Que você que tem que manda
arumá cavalo de fulano, vaca de fulano. Eu não arumo. Intão acho que se eu to indo numa rua e
tem um carro lá, e uma vaca se atravessa na frente e, nem que seja da minha mãe lá, eu bati na tua
vaca lá e me acabo com a frente do carro, quem que vai pagá? É a mãe que tem que pagá lá, porque
que ela não fecho? Ma não paga, ninguém paga, os cara se arrebenta vorte e meia de moto com
cavalo aí [..] tem cara que para por baxo do cavalo aí. Tem moto é o que mais tem aqui, não tinha,
ihh agora ta... (entrevistado 28).

Com exceção das vias principais que cruzam a comunidade, construídas há muito

tempo, a grande maioria das incontáveis e precárias estradas está demarcada por cercas e

porteiras que delimitam as propriedades familiares e que, comumente, são utilizadas como

espaço para os animais (ovelhas, gado, galinhas). A foto nº 4 permite identificar traços da

paisagem da comunidade de Postinho, muito montanhosa e cortada por numerosas vias de

acesso.
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          Foto 4: Joel Queiroga, 2005

As estradas são, segundo os entrevistados, concessões dos proprietários para

permitir o acesso aos estabelecimentos familiares os quais, na grande maioria, são compostos

por áreas distantes umas das outras em função das posses tradicionais que se dividiam em

“terra de planta” e “terra de morada”. Com o cercamento das terras, ampliado para além das

áreas de planta, o criadouro comum tornou-se um mosaico de partes de estabelecimentos

familiares, o qual, na medida em que aumentou a demanda por moradia, foi sendo ainda mais

subdividido e vendido para os “vindouros”, trabalhadores das empresas de reflorestamento.  O

entrevistado 11 explica a existência das porteiras:

É uma boa pergunta. Primeiramente é por causa da criação, né? [..] antigamente no tempo do pai,
só tinha a divisa e dizia, pra lá é criador, e o pessoal deixavam livre, né? Então ali todo mundo
tinha acesso [..] ah, a divisa normalmente era por rio. Normalmente era por rio. E as porteiras só
tinham exatamente aonde ia pra plantação, né? [..] pra terra de planta. E agora cada pessoa que
definiu seu pedacinho de terra ele cerca e faz uma porteirinha na estrada. Que daí ele quer ter teu
cavalinho, tua vaquinha... e é por isso que vai seguindo uma porteira em seguida da outra, porque é
das propriedades, exatamente [..] não, não, não é estrada pública. Normalmente a estrada pública e
a principal vinha a ser só essa que passa...que cruzam a comunidade, só essa que passa na escola lá,
nem essa aqui não era principal, ela só vinha ali e descia a principal. Que vai pra divisa do rio
Negro, né?  [..] Essas estradas são de acesso às propriedades [..] mas é das propriedades mesmo...
Até aqui, nessa minha área aqui, eu achei erro na medição que a estrada pegou dentro da minha
área. E aqui eu acho que não deveria pegar. Que aqui a estrada já se tornou pública, né? Que aqui já
tem bastante acesso a todos. [..] mediram e deixaram a estrada como se fosse minha. Eu acho que
vou cobrar pedágio. É, a estrada ficou, né? Na verdade pra mim pagar o importo, eu vou pagar
dessa área que eu não vou poder usar. [..] é isso que eu tava falando pra eles, eu acho que vou na
prefeitura e vou procurar indenização. [..] se ela não aceitar eu vou soltar meus porco ali, é
propriedade minha, eu tenho documento. (entrevistado 11).

O “lajanar” sustentava-se em relações de confiança e de trabalho coletivo.

Antigamente predominavam os chamados “pichirum”, que reuniam, em data marcada pelo

dono da “terra de planta”, as pessoas que atendessem ao chamado para cuidar da lavoura

(arar, plantar, colher). Isso ocorria em forma de rodízio e o responsável pela terra preparava
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comida para todos os envolvidos no pichirum - “às vezes o pai matava até dois bois pra dar de

comer pra todos” e, por vezes, “pagava uns trocadinhos pros que mais precisavam”

(entrevistado 21). O pichirum era mais comum na capina e na colheita do milho e do feijão,

culturas tradicionais voltadas para a subsistência das famílias. Essas estratégias de ocupação

das terras, de produção e de trabalho marcaram um tipo de sociabilidade e de relações com a

terra que caracterizam a comunidade até hoje. O entrevistado nº11, hoje com 30 anos de

idade, diz:

Sim... é, eu na verdade não cheguei a trabalhar, mas eu lembro muito bem dos pichirrum, que o pai
falava assim... você hoje vai levar água pro pessoal. O último pichirrum eu lembro, eu não tenho
bem certeza se era oitenta e quatro pessoas ou se era noventa e quatro pessoas na terra do pai
trabalhando. Trabalhava um do ladinho do outro assim, de uma fileira só. Trabalhava capinando.
Normalmente os pichirrum eles faziam mais com capinada, né? A roçada, essas coisa, o pai pagava
de empreita. Daí pra capinar ele juntava aquele pessoal. Foi o último. Eu lembro que trabalhei o dia
inteiro só fornecendo água [..] faz tempo, olha. Eu to com trinta ano, eu tinha uns dez anos acho,
dez pra doze ano, uma coisa assim. Faz tempo. Foi o último que eu lembro. O pichirrum, sei lá. Era
engraçado, era tipo mais uma, uma união do povo pra ir se juntar tudo a... trabalhar o dia inteiro e
cantando e... um contava um história de um lado, outro contava de outro. Só sei que uma história
começava entre essas oitenta ou noventa pessoas que fosse, começava lá e ia lá até o fim. É, fazia
um cordão só, uma corrente só. Um ia puxando...outro respondendo [..] ia até lá e dando risada o
dia todo, né? Não tinha, a gente não via pessoas nenhuma triste. Até eu lembro que esse último
pichirrum que o pai fez, ele não esperava tanta gente assim e fez pouca, preparou pouca comida.
Daí quando chegou logo às nove hora da manhã ele viu que tinha muita gente. Porque chegava. Ele
só avisava, vai ter pichirrum, e não sabia a quantia. E aí então ele falou assim, até o falecido Daia
que é o meu cunhado, né? você vá lá no chiqueiro e escolha um porco lá e mate, prepare o porco e
traga pra fazer comida, pra ajudar no almoço e pro café da tarde. Daí ele foi, matou o porco, daí
trouxe, eu lembro bem a tarde, que eu lembro mais bem que tinha uma baciazona grande assim que
a mãe chegava com as panela e virava aquela carne do porco ali tudo com farinha, né? O café da
turma foi paçoca de carne. Eu lembro mais bem era essa parte. E o pessoal, né? Que era muito
animado. Tinha uns que gostavam de tomar uns gole sempre, tavam bradando lá, óia a pinga... daí
o pai falava, mas você deixou faltar pinga lá? Vai lavar lá. Levava lá pra um, outro bradava lá. Era
assim. [..] E eu admirava muito como que o pai saia trabalhar até de bóia fria, mas ele conseguia
pagar tudo aquele pessoal. Chegava a tarde ele bradava, quem quer receber em dinheiro? Quem
quer receber em serviço? Passe aqui... eu fico pensando hoje se fosse pra pagar. [..] pagar oitenta
pessoas,  né? (entrevistado 11).

Ah, conheci, trabalhei com eles no pichirum, aqui, quando eu vim pra cá, ainda faziam, esse não
faz muito tempo que acabo, faz uns dezessete anos, por aí que acabo. Ah, eles convidava né,
convidava, ah vou carpir minha roça amanhã, quem que tá afim de me ajuda, paravam no boteco ali
e chegavam, diziam, ó, amanhã vou fazer carpida lá, quem quise me ajudá, pode aparece, né, e
assim não convidavam de casa em casa, daí, dois, três ouvia, e falava, amanhã tem pichirum do
Belarmino, vamo lá, e já ia juntando gente, e dava cinqüenta, sessenta pessoas, dava. Ah, rapaz, eu
lembro aqui, o Belarmino aqui do outro lado que ele tinha um alqueire e pouco de roça de milho e
feijão. Tudo na enxada, eles pegaram, aqui quando foi ali pra umas dez horas da manhã já tinham
terminado, daí foram fazendo dos outros pra lá, pegaram do Valino, terminaram, passaram pro do
velho Vito, lá em cima, aí fizeram três roças num dia. Quem quisesse receber em dinheiro recebia,
quem quisesse receber em dia de serviço, recebia, entende, porque às vezes, tinha alguns que fazia
o seguinte, fazia a roça, plantava a roça e já começava a sair, vinha já ganha os dias né, tinha uns
que tinha uns quinze dias ganho já, quando chegava lá já tava com metade dos camarada ganho já.
Era legal, porque era uma ajuntação, isso que faiz falta hoje entendeu, às vezes as pessoas tão
muito assim, não se encontra mais. Ah, sim, nós cantava... a Cangula, né, que nós cantava. Então
eles cantavam né, era direto, um provocando o outro pra cá, o outro provocando pra lá, então eles
inventavam, na hora. O pichirum de carpida aqui, geralmente eles não faziam baile, né, quando era
dia trocado, dia pago, não fazia baile. Agora, tinha também aquele pichirum que o cara pagava com
o baile de noite né, aquele que pagava com o baile, daí, mas esse aí daí era por tarefa, aí eles
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tinham que fazer uma determinada quantia, quando era na roçada, roçava dois, roçava até dez
horas, ia embora, almoçava lá...[..] Comida era à vontade...Pra todo mundo, uns tachão de arroz
com carne frita e carne de porco né. Era o dono que dava comida, e também, dava comida, e
também na hora que a gente tava na colheita passava uns golinhos de cachaça pra animar, pra ficar
mais esperto. Acabo os pichirum porque também acabou as roças entende, que nem eu tava te
falando no começo, hoje nem trinta por cento do pessoal tem roça, porque acabou as roças, acabou
os porcos, entende, vai plantar roça pra que, hoje você não vê feijão mais, não vende (entrevistado
23).

Desperta a atenção a importância do sistema “lajanar” –  compreendido como a

criação de gado, especialmente de suínos – pela facilidade no acesso e na

produção/reprodução desses animais, a qual era vinculada à produção do milho, principal

fonte de alimentação  destes, além do alimento fornecido pela natureza. O milho e o feijão

eram a base da alimentação das famílias. O sistema em questão contava com forte presença do

coletivo, tanto na exploração das áreas comuns para a criação dos animais como na execução

das tarefas vinculadas às lavouras, com forte espaço para as relações sociais, inclusive do

lazer (aspectos que serão abordados no próximo capítulo). O comum era a troca de dias entre

as famílias, mas “os mais necessitados” recebiam em dinheiro. Aliás, o dinheiro que

alimentava esse ciclo da reprodução era obtido pela venda de parte da produção de suínos e

do feijão, ou do trabalho externo realizado “pelos homens das famílias”, os quais saíam em

busca de trabalho, em geral, em Santa Catarina.

O fim dos pichirum está vinculado, segundo vários depoimentos, ao fim do

criadouro comum, pois, com a redução dos animais a um pequeno plantel apenas voltado para

o consumo da família, diminuíram também as roças. A marca, portanto, do fim do sistema

faxinal dessa comunidade está vinculada ao fim do criadouro comum, com o desestímulo à

criação de suínos. Nos depoimentos, vários agricultores atribuíram à ação da saúde pública o

fim deste tipo de criadouro. Nesse sentido, o depoimento do entrevistado nº23 retrata o que,

na sua opinião, é o “verdadero motivo” para o fim do criadouro comum.

Era muito, muito, saía caminhões cheios de porco. Ah, já faiz tempo, que vê, já faz olha, uns
quinze anos, que não vem gente de fora compra porco. O criadoro, paro, paro [..] Porque também,
aquela história que entro o pessoal da saúde combatendo o porco, por causa da solitária, e tal né,
que tinha muito. É, eles diziam que sim, eu acho que não né. Eu acho que um tanto, sabe como é
que é, tinha algumas pessoas que não gostava do comércio que dava aqui, sabe, tinha algumas
pessoas que criava porco lá pra cima, e daí não gostava das coisas, o pessoal aqui vendia mais
barato, o pessoal aqui embaixo criava mais sorto, o porco ficava mais barato, cara, porque? O porco
ficava mais barato, porque se você cria o animal sorto, você não gasta muito dinheiro com ele né.
Come capim, pasto, folha [..] depois prendia só pra matá né. [..] Então assim vinha gente, porque
ficava mais barato né. Então, o pessoal lá de cima que criava as granja, eles começaram a se
incomoda com aquilo, então eles começaram a falar com o pessoar da saúde, fala que tinha muito
índice de solitária, mas não tinha, pra você ter uma idéia, ficou um mês o pessoal da saúde lá de
Curitiba, ficou aqui, tratando do pessoal [..] Fizeram exame, fizeram tratamento, era remédio pra
toda a população. Olha, eles conseguiram, eles pegaram em cinco pessoas, em cinco pessoas eles
encontraram a solitária. É. Então eu acho que, que praticamente não tinha, né. [..] Era por onde
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entrava o dinheiro [..] era a mais importante, era a mais importante, com certeza. A renda do porco,
o porco era o que mais rendia né, porque, era uma criação que desenvolve rápido, né, e o pessoal
conseguia, conseguir produzi o porco, porque olha, eles plantavam um pouco de milho, todos eles
plantavam milho, e, criavam porco, de acordo com sua própria condição, não precisava comprar
ração, não precisava nada né. Eles com os animais soltos, eles conseguiam criar todos os porcos
(entrevistado 23).

Outra característica importante dessa comunidade é que a penúria que as famílias

passaram – e continuam passando – parece ser considerada habitual, já que toma como

referência a tradição dos camponeses brasileiros (caboclos) na luta incessante pelo seu espaço

na sociedade brasileira. Sociedade que, como lembra Wanderley, impõe constantemente

limites para a sua reprodução social. Comparativamente, as famílias de Postinho viveram e

vivem em condições de maior precariedade do que as de Mergulhão, no entanto, isso nem é

retratado com  ênfase dada por aquelas, nem parece ter mobilizado a comunidade para

pressionar o poder público em busca de políticas públicas para esse rural marginalizado.

Outro aspecto relevante é o papel das mulheres desempenhavam na organização e

desenvolvimento do sistema faxinal, o que, de certa forma, confirma o aspecto penoso do

trabalho familiar.

Ihh, passei, eles sofreram comigo junto, desde pequenininho ia pra roça... quando eles tinha oito
aninhos eles iam trabalhá direto junto. Meus filho, a liberdade deles era ir pra escola, e trabalhá, aí
nós chegava de noite da roça, não tinha água encanada, eles tinha que busca ou lá embaixo, ou lá, e
daí quando é o sábado e domingo que nóis ficava em casa, nós tinha que corta lenha pra semana,
porque nóis não tinha dinheiro pro fogão a gás... pra nóis cozinha... E eu batalhava com eles de
segunda a sexta, e as veiz ia ao sábado, e no domingo eu ia lavá roupa, e eles ficava fazendo o
serviço de dentro de casa. E eu não tinha água aqui, eu lavava ou lá no Rio Grande, ou lá, naquela
fonte lá. E eles davam conta do serviço pra mim. Esses dois piá, eles aprenderam serviço de
mulher. É, eu criei eles desse tipo, né? Que nem, o pai deles tinha que sair pra ganhá dinheiro, pra
nóis come, pra lugar longe, sabe, Joinville, São Francisco, nos lugares que eles iam trabalhar, e eu
ficava com eles batalhando, nóis não plantava dez, vinte litro de roça, nóis plantava sessenta a
oitenta litro. E daí eu ficava batalhando com eles e trocava o dia com outras pessoas pra eles me
ajudarem. Os pichirum, né? E oia, mais era a mulherada, por que os homem tudo mundo iam
trabalha fora [..] e as mulhe ficava; e o bonito é que eles viajava uns cem quilometro a pé pelo
sertão pelo tal de Vaca Pintada. É um trecho que diziam a tal da “Vaca Pintada” para torá daqui,
pra sair na estrada da dona Francisca. Pra daí cair lá pra trabalhá lá. Eles derrubava, cortava lenha,
a machado, porque eu fiz tudo isso, cortava lenha a machado, que as mão da gente era grosso, pra
pode ganhá o dinheirinho, né? [..] Quando eu era solteira eu ia com meu pai, depois que eu casei eu
fui só pra conhece o lugar que eles trabalhava, mas sofriam, e eu judiei dos filho! Porque a parte
que eu sabia, eu ensinei eles. E o lavoro que eu sabia eu ensinei eles. E ensinei também em casa,
porque eles iam trabalhar pra fora, eles não sofria, porque lá eles fazia a comida deles, lavava a
roupa deles, e trabalhava fora com o pai. E quando eles saia com o pai eu ficava sozinha,
batalhando na roça sozinha (entrevistado 27).

Antigamente, olha, minha sogra que nasceu e se criou aqui, criou os filhos e o irmão dela [..] então
vocês veja bem, como que era, essas mulheres elas criaram os filhos aqui. Fazendo, na hora de
fazer as roças, deixava o marido de lado, e elas fazia a roça, daí elas ficavam ali com a carpida, às
vezes ela fazia um mutirão com a carpida, e ponhava ali, e carpia, e daí... [..] Os maridos fora, lá
pra Santa Catarina, lá pro Rio Branco, pra Morretes, eles saia, às vezes eles saiam aqui pra Serra
Baixa, botava mochila nas costas, uma coberta, um pouco de comida, porque eles tinham que come
na estrada né, uma foice e à pé, cruzava, aqui descalço aqui pros picadão, e roçava bananal lá em
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baixo pra ganha dinheiro, corta lenha, muitas vezes eles foram corta lenha, outras vezes foram roça
bananal, né. Então eles ganhava dinheiro assim, as mulher ficaram aqui, pra elas comprar comida
elas vendia feijão, entende, no boteco aqui, no Postinho, arranjava um mercado em Tijucas, em
qualquer lugar, faltava alguma coisa, pegava dez quilos de feijão, dava pro filho levar, vendia,
comprava o que precisava, beleza, entende. A maioria era as mulher, entendeu, porque, esse povo
aqui, são criado maioria por mãe, entendeu, os rapazinhos, até os quinze anos, ficava aqui junto
com a mãe, depois eles saiam com o pai também, daí ficava só a mãe, com as meninas, mas
geralmente foi assim que aconteceu aqui, entende (entrevistado 23).

A legalização dos títulos de propriedade fundiária das famílias da comunidade de

Postinho vem ocorrendo nos últimos anos, através de um convênio do poder municipal com

órgãos estaduais, visando “regularizar” a posse das terras. Havia posses antigas que nunca

tinham sido tituladas e foram passadas de pai para filhos, e casos de compra de posse com

documentos entre as partes. Esse processo tem ocorrido com uma relativa demora pelas

dificuldades de identificação e medições que correspondam às configurações das propriedades

tal como indicadas pelas famílias. Um dos complicadores é que todos os estabelecimentos

rurais dessa comunidade não se constituem de terras contíguas, pois a “terra de morada”, na

maioria dos casos, é distante da “terra de planta”. Em geral, as famílias possuem uma casa em

melhores condições na “terra de morada” e um “casebre”, ou um “paiol” ou, ainda, os “fornos

do fumo” que viram moradias nos períodos de plantio, cuidados com as plantas e colheita. Há

poucos (4) exemplos de aluguel das “casas de morada” para os trabalhadores dos “pinus”, mas

há muitos relatos de famílias que dividiram sua terra de morada em muitos pequenos

fragmentos e os venderam para os trabalhadores das empresas reflorestadoras.

Há uma relativa “vida itinerante” das famílias agricultoras de Postinho. É possível

identificar dois aspectos dessa condição. O primeiro se refere às mudanças que a família se

via ou se vê, ainda, obrigada a fazer da “terra de morada” para a “terra de planta”, em função

do cultivo das lavouras. Cultivo que nos períodos de maior demanda de trabalho atraía muitas

outras famílias para a “terra de planta” onde ocorria o trabalho coletivo - os pichirum. Esse

deslocamento demandava um desprendimento importante justificado pela expectativa da

reciprocidade do trabalho ou do ganho monetário, uma estratégia de antecipação, como diz

Bourdieu, que assegurava a reprodução da economia cabocla e da sociabilidade entre as

famílias mais antigas do lugar. Hoje, nos vários depoimentos sobre esse deslocamento, há um

misto de alegria, porque é época do trabalho abundante e de pena, por causa do abandono das

condições mais confortáveis da “casa de morada”. A permanência durante toda a semana na

“terra de planta” sempre ocorre em precárias condições, pois a “casa de planta” é um paiol,

um canto das estufas do fumo ou um casebre, os quais se tornam moradias improvisadas, o
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que faz muitas famílias deixarem seus filhos com as avós ou outros parentes pela dificuldade

de acesso à escola e a condições de vida mais dignas.

O segundo aspecto se refere aos deslocamentos em busca de trabalho, que também

acompanham a trajetória das famílias, justificados pelo fato de que não havia outra opção para

“conseguir dinheiro” para a manutenção dessa. Deslocamentos que no “tempo dos pais” eram

mais em direção a Santa Catarina em busca do emprego nas empresas ou no meio rural como

diaristas. Nesse caso, residindo em acampamentos em situação de muita precariedade, por

onde permaneciam até “por três mês”. Hoje os deslocamentos são “pra se embrenhar” nas

plantações de “pinus” para fazer a limpeza, o corte, o transporte até as estradas e o plantio.

Em geral, contratados pelos “gatos” por tarefa, sem nenhum direito trabalhista. Segundo o

entrevistado 1, atualmente, apenas cinco (5) trabalhadores de Postinho são regularmente

contratados e com carteira assinada pela empresa Confloresta. Os demais são todos

contratados através dos “gatos” e prestam serviços para essa e outras empresas (Batistela,

Miller, etc).

Em Postinho, nos dias atuais, a maioria das 32 famílias agricultoras reside há mais

de 20 anos (18) no estabelecimento. No entanto, quatro (4) famílias residem entre 0 a 5 anos,

quatro (4) entre 6 a 10 anos e quatro (4) entre 11 a 20 anos. Há casos de moradores mais

recentes e casos em que os filhos das famílias mais antigas ocuparam outros estabelecimentos

na comunidade (4 casos declarados). Essa tendência de uma população mais jovem ocupando

os estabelecimentos rurais em Postinho pode ser verificada tanto pelas faixas etárias dos

responsáveis – nove (9) responsáveis de 30 a 40 anos, sete (7) de 41 a 50 anos e sete (7) de 51

a 60 anos – como pelo número de crianças com idade inferior a dez (10) anos (23 crianças). A

permanência dos jovens na comunidade está relacionada, em grande parte, às possibilidades

de trabalho assalariado ou como autônomo nas atividades das grandes empresas de

reflorestamento.

As 32 famílias agricultoras entrevistadas possuem um total de 147 membros, o que

equivale à média de 4,6 membros por família. O total de filhos é 78, o equivalente à média de

2,4 filhos por família. Do total de 147 membros, 122 residem no estabelecimento (média de

3,8) e do total de 78 filhos, 53 residem no estabelecimento (média 1,7). Isso demonstra, por

um lado, a baixa média de números de filhos, menor que de Mergulhão (2,6) e bem menor

que a média nacional (3,7) e da região Sul (3,2) (IBGE, 2005). Por outro lado, mostra a

tendência de saída de uma parte dos filhos do estabelecimento rural e da comunidade, o que é

comum quando se trata da agricultura familiar. Dos 32 responsáveis pelo estabelecimento, 16

são assalariados agrícolas ou não agrícolas; de 32 cônjuges, cinco (5) são assalariadas
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agrícolas ou não agrícolas e dos 39 filhos residentes que declaram ter ocupação, dez (10) são

assalariados agrícolas ou não agrícolas ou autônomos. Essas funções assalariadas em geral são

ligadas às atividades com as empresas de reflorestamento. Conclui-se que 31 dos 103 (31%)

membros residentes têm atividades assalariadas agrícolas fora do estabelecimento ou não

agrícolas, ou ainda como autônomos. Levando em conta a composição da renda anual bruta

das 32 famílias entrevistadas, observa-se que, para 11 famílias, a principal fonte é o salário

recebido (ultrapassa a 50% da renda total) pelo trabalho agrícola fora da propriedade e ou do

trabalho não agrícola. Para outras oito (8) famílias, a principal fonte dos recursos financeiros é

a aposentadoria (ultrapassa a 50% da renda total) de seus idosos.

A comunidade de Santo Amaro Um, em Mandirituba, apresenta em sua trajetória

aspectos merecedores de atenção num duplo sentido. Em primeiro lugar porque é, também,

uma comunidade de origem cabocla e consta nos relatos dos moradores que, antigamente, ali

funcionava o sistema faxinal. Os dados sobre a origem étnica dos pais dos responsáveis e dos

cônjuges entrevistados demonstram em grande medida essa realidade. No caso dos

responsáveis pelos estabelecimentos, constam 31 incidências para ascendentes brasileiros, dez

(10) para origem polonesa e, em menor escala português (2), ucraniano (1), italiano (1) e

alemão (1). Os cônjuges seguem a mesma tendência, ou seja, 30 incidências para ascendentes

brasileiros, 11 para poloneses, uma (1) para italiano e uma (1) para alemão. Indagado sobre se

existia ou não o faxinal, o entrevistado 32 respondeu:

Sistema faxinar [..] não, não tinha. Não, no meu tempo não. No meu tempo, porque daí já
tinha....[..] tinha. É, eu conheci muito, ih. No tempo do meus avô, então não tinha cerca, mas daí
começo a entrar muito vizinho, sabe. Vamo dizer, eu moro aqui e você mora ali no tu terreno né,
mas daí se eu joga meus produto aqui, vou comer as verdura dele, daí tem que ter um limite
fechado pra não ter probrema né [..] ah, isso aí, que eu lembro, de quando era piazão já era fechado,
tudo cercado. [..] isso tem uns trinta anos que eu lembro né, ou mais, né, já era tudo fechado. Isso
com certeza né, aonde eu moro, lá no Santo Amaro Um. Lá tem um tempo já que eu moro lá, 26
ano. Aqui pra baixo, tinha tudo os morado era tudo aberto deixava os bicho tudo sorto, isso faiz o
que, cinco ano né. Cinco ano, só que daí tinha muito portão. Era um criadoro grande mas daí, cruza
as estrada né, cruza a estrada aqui, quer dizer, tem um portão aqui e um na saída, entra aqui em
cima sai lá embaixo, são quatro portão. Passa um vagabundo, um maconhero ali, um bêbado,
cuzido, os portão aberto ali. Aí tem cavalo de raça um, aí foi pro outro lado, ah rapaiz, ta querendo
me robá, aí vem, vem, coisa assim [..] então primero era tudo aberto então depois veio o
cercamento (entrevistado 32).

É possível identificar nesse depoimento, de um dos agricultores familiares da

comunidade, hoje com 45 anos de idade, uma memória de fragmentos sobre a existência dos

faxinais.  E também sobre o processo de desmantelamento e transição desse sistema, muito

parecido com o que hoje acontece em Postinho. Permaneceram por algum tempo os
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criadouros comuns entre várias famílias, mas já não mais com a grande extensão que atendia a

todos os camponeses da região. É possível supor, pelos depoimentos, que os criadouros

passaram a ser cercados em função do crescimento da população local e, conseqüentemente,

das lavouras, o que requeria um maior controle sobre as criações e em relação aos limites das

áreas de terras. Faz supor, também, que o cercamento do criadouro, mesmo reduzido, possa

ter ocorrido pela influência dos poloneses que começaram a fazer parte da comunidade,

provavelmente, através do casamento. Em Mandirituba, há várias comunidades de imigrantes

poloneses e, segundo os dados apresentados pelos secretários municipais –  de agricultura e de

meio ambiente, a maioria da população do município é de descendentes de poloneses. O

depoimento a seguir descreve com maior detalhe o processo de desarticulação do faxinal.

Era que criavam muita galinha solta e agora não, porque os chacreiro45 não querem que vá nas planta
dele [..] é, isso ai aperta o lugar os chacreiro, em primeiro lugar né, cumeçam vim e cumeçam a
cercar [..] por que as pessoas que já se criaram junto, eles se cumbinam tudo sai com as galinha vai
pro terreno do outro um não liga, os chacreiro não [..] é os chacreiro são deferente, o tipo deles
também [..] antigamente no cumeço era um criador muito grande, dai acabou tudo o criador,
cumeçaram a dividir também o criador, então foi ficando pequeno, dai cumeçaram a faze alguma
pranta já meio dentro do criador, dai bem no fim o criador terminô [..] ia bate, diz a turma que ia bater
no Espigão das Anta [..] isso faz tempo, isso ai tá, vê eu to com sessenta e três anos, isso aqui faz, ih,
faz de cinqüenta anos em diante que acabou-se o criadouro, dai em diante [..] ia bate lá no Jango
Pereira, antigamente aqui tudo os Vicente, tudo, então era grande né, o terreno era um só tudo [..]
tudo solto, era tudo criação como diz, tudo mundo tinha bastante criação [..] tinha roça, tinha os
terreno era do lado, mas esse fora do criadouro já, então tinha terra de planta meio perto lá, mas na
parte do criadouro não né. Pra cumeça onde tem essas terra de planta dá pra vê, sempre tem um aroio,
se não um valo feito meio nas berâ das terra de planta tem até hoje pra separar do criador, era assim
né [..] os antigo faziam o criadouro. Ah, pois é, mas é que eles trabalham unido mais o povo mais
antigo né, era isso, tinha uma cerca lá eles num ligavam lá nem que fosse um mês pra fazer um valo
lá, se reuniam ali as vez dez pessoa ou quinze, e eles terminavam aquele serviço, não interessa o
tempo, se um dia ou ia trinta dia, mas eles faziam né, o pessoar antigo num ponto era mais
trabalhador, hoje do que a juventude de hoje em dia e isso que eu digo é isso, eles enfrentavam o
serviço pesado, eles num tinham medo e a juventude hoje em que eles não enfrentam o serviço
pesado mais, é, é muito difícil [..] é, aqui tudo mundo começo a partir pros mangueirãozinho
pequenininho [..] o nosso  da família com os vizinho durou até uns vinte anos atrás (entrevistado 13).

Outro aspecto que merece atenção é o fato dessa comunidade, de forma oposta a

Postinho, ter vivenciado transformações importantes na produção, na forma de exploração da

terra e na sociabilidade em função de sua integração à dinâmica da metrópole. Seja porque

pertence a um município que faz parte desde o início da RMC, seja porque está inserida na

dinâmica da RMC como fornecedora de alimentos (olerícolas), seja, ainda, porque está

localizada estrategicamente em relação ao CEASA (Centrais de Abastecimento do Paraná) –

que fica próximo a Curitiba, mas na BR que liga Mandirituba a Curitiba –,  o fato é que a

                                                
45 No transcorrer da pesquisa de campo foi possível identificar o termo “chacreiro” como sendo um adjetivo para
os “que vem de fora”, mas já é significativo o número de chácaras (tem as que produzem e as de lazer), pois,
somando todas, o número ficou em torno de nove chácaras.
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integração ocorreu. Essa localização estratégica combinada com políticas públicas de

sucessivas gestões municipais – as quais, segundo os agricultores entrevistados, vêm desde a

década de 80 e que, segundo os técnicos da prefeitura entrevistados, a partir de 1994  (porque

é o período que eles mais conhecem já que atuam junto a sucessivas gestões de um mesmo

grupo político) –  sendo tais políticas de orientação geral para o incremento e fortalecimento

das atividades da agricultura familiar e do rural, isso fez com que a comunidade de Santo

Amaro Um se integrasse ao mercado e conquistasse melhorias para a população (segundo

afirmam seus moradores).

Segundo o relato dos técnicos (um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola) e

secretários municipais entrevistados em 2003, as políticas públicas foram orientadas para

fortalecer o rural do município. Um município que tem uma população rural de 11.272

habitantes (64,3%) e que, segundo o relato dos técnicos, tem em torno de 40 comunidades

rurais, é o quarto município que mais comercializa no CEASA, é o maior produtor de aves no

sistema integrado (Interagro; Da granja; Cancela) da RMC e do norte de Santa Catarina,

possui uma cobertura vegetal em torno de 60% do município (20% com reflorestamento de

Pinus sem a presença de grandes empresas, como já ocorreu no passado com a presença da

Batistela) e conta com 18 associações de agricultores formadas e em funcionamento, inclusive

com patrulha mecanizada administrada pelas associações. As principais políticas de incentivo

foram: investimento em infra-estrutura principalmente em estradas e no transporte, inclusive

para estudantes no horário noturno; nuclearização da educação – com dois centros no meio

rural e um na cidade – até o ensino médio; saneamento, que fez com que 80% do município

tivesse água tratada e canalizada; eletrificação rural em praticamente todas as propriedades;

estímulo e cursos para conversão da produção tradicional do milho e feijão, predominante no

município, para a diversificação com a olericultura, fruticultura (frutas de caroço: ameixa e

pêssego), avicultura, camomila (hoje 60 produtores) e a inseminação artificial para

melhoramento genético dos animais.

A visão que vem predominando há muito tempo na gestão municipal, segundo

relataram os dois secretários entrevistados, é a de não abrir loteamentos urbanos nem permitir

que o município de torne “cidade-dormitório” de Curitiba, como aconteceu com Fazenda Rio

Grande, município vizinho que foi desmembrado de Mandirituba e que hoje possui 94,1% da

população urbana, formada basicamente de trabalhadores assalariados ou autônomos da

capital. No entanto, os técnicos reconhecem que vêm se expandindo as chácaras de lazer,

compradas pelos curitibanos que buscam na paisagem natural de Mandirituba seu espaço de

“tranqüilidade”. De certa forma, observa-se em Santo Amaro Um os reflexos da dinâmica do
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rural do município e de parte dessas políticas que foram implementadas na comunidade. Tais

mudanças foram percebidas pelos agricultores da comunidade.

Ah, mudou muita coisa, aqui em Mandirituba, por exemplo, já ponha a política no meio assim, mas
é verdade. Esse Geraldo Cartário, que ele é deputado agora, foi o que bem dize levanto
Mandirituba, levanto, porque aqui antigamente essa estrada era estrada de capim, não tinha saibro,
não tinha nada. O ônibus pra oce pega era muito difícil, quando a mulhe era professora eu tinha que
leva ela em Areia Branca de bicicleta, não tinha ônibus. Era muito, muito... depois que ele pego a
prefeitura aqui em Mandirituba abriu tudo esses, vamos dize, estrada, telefone, ônibus e deixo tudo
mesmo [..] faz uns vinte e cinco anos mais ou menos... vinte e cinco pra vinte seis anos. Sim, claro,
um marco da mudança aqui do município foi o Cartário. Esses fundo que agora ocês andaram, oia,
não tinha nada, ele entrou e botou a... aquele negócio do estado de ajudar o município. Nem sei o
nome daquele programa... eu sei que o governo dava caminhão, máquina, trator, pra abri a estrada e
o Cartário pego tudo isso e fez... aí já boto a Emater, que não insistia em Mandirituba, ele troxe,
essas micro bacia que também não tinha. Isso faiz uns dezoito ano mais ou menos, só que essas
micro bacia nóis fumo muito bem ajudado no tempo do Geraldo e o Chico, esse Chico foi prefeito
no que o Geraldo deixou ele, ele ganho, sabe? Esses duas época foi muito bem ajudado a lavoura.
Agora, depois que eles pegarum esses outros prefeito o troço caiu bastante.. vem, mais não é lá essa
coisa, o secretário da agricultura também não interessa, agora que tá melhorando um pouco o
Sirvio, ele entrou ali, então tá melhorando um pouco, mas esses tempo atrás tá bem abandonado
isso aí. (entrevistado 9).

Faiz uns 20 acho, que começo a muda aqui na comunidade. A luz faiz vinte acho [..] o ônibus pra
escola foi quando entrou o Cartário ali. Mas os ônibus das escola aqui [..] é, que agora, esse aí já é
a mando do Schimith, que trocou. Os ônibus vão pra Espigão né, então as escolinha se reuniram
tudo no Espigão né, fica tudo lá (entrevistado 4)

É, as mudança é de noventa e dois (1992) [..] saiu telefone, saiu água...é, veio tudo que é coisa [..]
então e... porque outros prefeitos antigamente...vereador, político, não se interessava pelo povo, e
aqui é um lugar baixinho, quietinho, não tinha aquela, porque o político ele querendo investir em
algum lugar, cresce o lugar. Se o município tá indo bem nós vamo bem, se o município ir pra baixo
nós vamo pra baixo também. Se eu to indo bem é bom pro povo, se eu to indo mal é mal pro povo.
Alguns podem ter inveja, mas não é isso que... tem que ter, tudo que é lugar tem que existir isso
aqui. Foi principalmente depois do Richa. Aí entrou uns técnicos agrícolas que pintou no
começo...da Acarpa né? [..] Tem gente boa, mas tem... comparando, não é criticar nada, mas o
Mandirituba de noventa e dois pra cá estourou. Quando O Cartário pegou a prefeitura tinha dez
carro velho encostado, que não tinha dinheiro pra... aí o que acontecia, a prefeitura mesmo não
tinha crédito nem de dez reais e é ruim pro povo, sabe isso? Onde é que ce mora? Mandirituba. Eh,
Mandirituba tá quebrado. Então daí você... agora, se eu, dali pra cá hoje tem cem veículo entre
trator e maquinário, e ônibus em Mandirituba. E ninguém tem tem pra recebe (entrevistado 34).

A origem do nome Santo Amaro Um está vinculada, em primeiro lugar, à tradição

católica dos habitantes da região em que se localiza a comunidade. Em segundo lugar, a

anexação do Um ao nome de Santo Amaro é em função de duas políticas públicas que

atenderam a comunidade e que dividiram os moradores de Santo Amaro em duas partes, o que

acabou sendo assimilado pelas famílias, as quais consideram Santo Amaro Um como uma

comunidade distinta de Santo Amaro Dois. A primeira iniciativa em dividir a comunidade

ocorreu pela adequação das escolas às necessidades e reivindicações da população. Isso

porque a primeira escola do lugar foi construída distante dos moradores que hoje fazem parte

de Santo Amaro Um e a solução encontrada na época foi construir outra escola mais próxima
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e dividir os alunos. Essa divisão foi reafirmada no projeto das microbacias na década de 80,

pois foram trabalhadas as duas comunidades separadamente. A identificação da comunidade

varia entre os agricultores: há quem a chame de Santo Amaro Um, de “Santo Amarinho” ou

de “o primeiro Santo Amaro”, mas todos apontam com uma relativa precisão a delimitação e

as divisas das comunidades. Citam inclusive o fato das diferenças entre as famílias em relação

à produção, já que a maioria das famílias de Santo Amaro Dois é de produtores de fumo. Não

há muitos casos de parentes que ficaram “do outro lado”.

Há, na comunidade, como é comum na agricultura familiar e nas outras

comunidades pesquisadas, a presença de uma grande parentela que tem origem, nesse caso,

em duas famílias pioneiras: “os Pereira” e “os Vicente dos Santos Cruz”. Buscando recompor

a parentela, o entrevistado 8 construiu uma breve árvore genealógica da família do Senhor

Manuel Vicente (Santos) da Cruz46, apontada por todos os entrevistados como uma das

famílias mais antigas e numerosas do lugar, o que permitiu mapear e identificar as famílias de

modo a compreender em parte as intrincadas relações familiares. De fato, foi possível

observar durante a pesquisa de campo que a grande parentela que marca a vida e as relações

hoje em Santo Amaro Um é parte dessa família porque, na maioria dos casos, seus

descendentes permaneceram na comunidade. Da família Pereira, apenas dois descendentes

permanecem na comunidade, com suas respectivas famílias, sendo eles responsáveis pelas

primeiras vendas de “chácaras para os de fora”. Esses dados se confirmam pelos seguintes

depoimentos:

Meus bisavô vieram de Portugal, eles eram português daí [..] é, meus bisavô por parte do pai daí.
[..] por parte de mãe eram tudo daí, daí, de Tijuca mesmo. Eles eram família tudo de lá. Os avós,
também era do Espigão das Antas. Tinha tanto, era Perera, meu pai era Perera da Cruz, minha mãe
já era Paulina Ilidia Perera da Rocha. Mas não tinha nada de parentesco... até minha mãe falou, que
quando casou, foi conhecer o marido só na igreja, que aqueles tempo era assim, né? [..] se
conheceram na igreja. (entrevistado 9).

Mais antiga família é dos Pereira: Francisco (Chico) Pereira – filhos: Israel; Pedrinho; Antonio (pai
do Airton), Purfírio. Otra antiga é do Manuel Vicente dos Santos que a mulher era Cruz. Dos
Pereira ficou só dois filhos (Jango e o Gregório). As terras do Francisco Pereira seus filhos
venderam pros chacreiros. É tem dos Iurko – também família antiga – ficaram o Celso e o Cláudio
e seus filhos, agora vortaro os filhos da Júlia (entrevistado 13)

Meu avô é Manoel Vicente [..] parece que era Vicente dos Santos e a vó era Celina Nória, parece
que Nória da Cruz, por parte de mãe e de pai era dos Iurko. (esposa do entrevistado 4)

                                                
46 O Senhor Manuel Vicente Santos da Cruz teve seis filhos vivos que criaram suas famílias na comunidade. Um
teve seis filhos, três permaneceram na comunidade; o segundo filho teve três que permaneceram; o terceiro, seis
filhos homens e mais as mulheres (cinco) e  todos os homens permaneceram na comunidade; o quarto teve sete
filhos que também permaneceram na comunidade; o quinto com quatro filhos na comunidade e o sexto com
cinco. Todos eles possuem famílias com filhos, e muitos netos.
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Mas o Vicente se tornou apelido. Porque ninguém pegou, assim, digamos, “João Vicente”. [..] é o
nosso avô é Emanuel Honório da Cruz. Os filhos dele tem sobrenome diferente: João Maria dos
Santos e Antonio Honório da Cruz [..] e tinha mais dois irmãos também, [..] um ficou Honório da
Cruz e outro com Santos. Dois Santos, dois Cruz. Uns pego só Cruz, outro pego Honório, né, Você
veja, a mãe dela (sua cunhada e prima) já perdeu Honório, não pegou Santos, ficou Cruz, você veja.
Da mesma família, do lado da minha mãe e do pai dela são Iurco, daí já é outro lado, de um avô é
isso aí, e o outro é polaco né, pegou pra Iurco, né? Os Iurco são daqui, eles vieram daqui; e daí se
esparamaram por Beltrão, Francisco Beltrão, no norte, Campo Mourão, e Alto Bela-Vista. E o
Vicente mas eu já falei pra ela, ficou um pouco como apelido, né? Daí, como eles dizem pro meu
pai, é o João Vicente (João dos Santos), né, que nem os primo do meu pai, os mais velho, eles
tinham o Vicente, na assinatura, mesmo, daí a raça foi aumentando, uns ficou velho, outros ficou
mais novo, outros nasceu, daí foram e esqueceram o Vicente. Mas Honório, Santos, e Cruz foi
continuado (entrevistado 32).

Em Santo Amaro Um, a grande maioria das famílias agricultoras (23 famílias) reside

há mais de 20 anos no estabelecimento (o máximo previsto no formulário), oito (8) residem

entre 11 a 20 anos e sete (7) entre 6 a 10 anos. As 40 famílias totalizam 219 membros, o que

equivale à média de 5,5 membros por família. O total de filhos é 127, o equivalente à média

de 3,2 filhos por família. Do total de 215 membros, 184 residem no estabelecimento (média

de 4,6) e do total de 127 filhos, 94 residem no estabelecimento (média 2,4). Os números

demonstram então uma média significativa de permanência no estabelecimento familiar

justificada, em geral, pelas oportunidades de emprego para os jovens nas lavadoras de

olerícolas, no transporte e venda de produtos no CEASA e ao acesso à escola noturna de

ensino médio, próxima à comunidade (Areia Branca). Observa-se que a média de filhos por

casal da comunidade se equipara à média da região Sul (3,2) e está próxima da média nacional

(3,7) (IBGE, 2005). Os responsáveis pelo estabelecimento, como em Postinho, são mais

jovens que os de Mergulhão, porque 15 responsáveis estão na faixa entre 30 a 40 anos, 11

entre 41 a 50 anos e, em torno de 12, acima de 50 anos. As faixas etárias dos filhos

predominam entre 19 a 29 anos (34 filhos) e entre 15 a 18 anos (32 filhos).

Os dados sobre a dinâmica das ocupações dos membros residentes indicam a

presença forte da agricultura, combinada com a pluriatividade de vários membros, a qual é,

em geral, vinculada às atividades do CEASA, como a lavagem, encaixotamento, transporte e

venda de hortaliças. Em relação aos responsáveis pelo estabelecimento, a ocupação principal

é de agricultor para 92,5% dos entrevistados. Apenas três (3) são aposentados e um (1)

assalariado não agrícola. As ocupações secundárias apontam para o fato de que os

aposentados e o assalariado são, também, agricultores. Já dos 37 responsáveis que têm a

ocupação principal na agricultura, 13 possuem uma ocupação secundária; desses, cinco (5)

são autônomos, três (3) são assalariados agrícolas, três (3) são assalariados não agrícolas e um

(1) do lar. Para 27 cônjuges, também a ocupação principal é de agricultor, seguida pela



114

ocupação “do lar” para seis (6); duas (2) se encaixam na categoria aposentado; uma (1) na de

assalariado não agrícola e uma (1) na categoria autônomo. Do total de cônjuges, 28

declararam possuir uma ocupação secundária: 20 são “do lar”, sete (7) são agricultoras e uma

(1) é estudante. Em relação à ocupação principal atual dos 94 filhos residentes, observa-se que

42 deles declaram ser agricultores; 23, estudantes; 12,  assalariados não agrícolas e três (3),

autônomos. Destaca-se que 14 filhos não declararam possuir ocupação profissional, o que se

justifica pelo número de crianças com idade inferior a 10 anos (22 crianças). Dos 80 casos de

filhos que responderam ter uma ocupação principal, 35 afirmam ter, também, ocupações

secundárias. Desses, 12 como agricultor, sete (7) como estudante, sete (7) como do lar, sete

(7) como autônomo e dois (2) como assalariado não agrícola. Assim, pode-se afirmar que do

total dos membros residentes que têm ocupação, o forte é a agricultura combinada, em muitos

casos, com uma importante pluriatividade. São 12 responsáveis, 2 cônjuges e  24 filhos

residentes que podem ser considerados pluriativos, ou seja, 48% do total dos residentes que

declaram ter ocupação (80).

A foto nº 5 registra a paisagem de uma parte da comunidade de Santo Amaro Um,

permitindo observar a presença de um relevo mais ondulado, o que indica uma condição

intermediária comparada com as comunidades de Mergulhão e de Postinho.

         Foto 5: Joel Queiroga, 2004.

  A importância da agricultura para as famílias pode ser auferida pela origem da renda

monetária anual bruta. Para 23 das 40 famílias, mais de 50% da renda é proveniente da

agricultura; sete (7) famílias com aposentado(s) têm sua renda acima de 50% das

aposentadorias e apenas três (3) tem renda proveniente do trabalho não agrícola acima de
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50%. Deste modo, percebe-se a complementaridade da estratégia da pluriatividade,

principalmente porque ela, na maioria dos casos, está vinculada às fases posteriores à

produção, ou seja, de lavagem, transporte e venda dos produtos em parte produzidos pela

comunidade. Em parte porque o grande volume de produtos que passa pelas lavadoras é de

fora, inclusive esse tema faz parte de muitas reclamações e denúncias dos agricultores locais,

que são prejudicados, segundo eles, pela concorrência “desleal” dos produtos “de fora”,

inclusive de outros Estados (RS e MG, os mais citados). Prejudicados porque além de virem

“de fora”, os produtos entram no CEASA, muitas vezes, pela “Pedra” 47, concorrendo com os

produtos da agricultura familiar local, que nem sempre consegue operar com preços da grande

produção externa.

A relação com o mercado foi e continua sendo a principal via de relação dos

agricultores familiares de Santo Amaro Um com o pólo metropolitano. Nesse sentido, há

semelhança com Mergulhão, pois os deslocamentos em direção a Curitiba ocorriam para a

venda dos produtos da agricultura e, em menor escala, para atender outras necessidades. O

que os diferencia é a pouca intimidade com a cidade grande e a relação direta com os

comerciantes do “mercado público” e da “feira do CEASA”, ainda quando os produtos eram

vendidos diretamente dos caminhões para os intermediários no bairro Portão, em Curitiba,

segundo vários depoimentos.

O pai cumeçô já no tempo daquele mercado véio qui falavum. Qui eu era piazinho, eu até andei
indo cos irmão mais véio lá, co Lívio [..]  acho que era Mercado Municipal memo [..] Daí eu era
piazinho, até eu me alembro qui eu ia co Lívio pra viage, mais os caipora num dexavum nem descê
da camionete, nem pa robá uma banana dos caminhão pa comê. Elis tinhum medo que si istraviasse
[..] “I você num pode descê, porque desce aqui já a pulícia já pega...” I a gente já era medroso
memo, já se fechava lá. I ma daquele tempo im diante, eu vi qui o troço daí foi só aumentando
sabe? Aí o povo daqui foi aumentando, sabe i si mexendo E daí já começô esse CEASA aqui
tamém, daí a turma forum avançando sabe. O povo foi avançando, os mais véio forum dexando, os
mais novo forum entrando, i mema coisa tá hoje (entrevistado 2).

Agora faz tempo que o CEASA taí, nóis fazia o CEASA na Kennedy’s, lá em Curitiba, pois esse
CEASA aqui tem mais de vinte anos, já. Eu acho, né. Não tenho certeza. Ma nóis começamo na
Kennedy’s, no CEASA ali. (entrevistado 32).

Nóis vendia pros que tinham caminhão e iam pro CEASA, desde quando era ainda no Portão em

forma de feira, aumento quando o CEASA se instalo mais próximo da comunidade (entrevistado

13).

                                                
47 Os agricultores da comunidade se usam a expressão “venda na pedra” ao programa do CEASA chamado
“mercado do produtor” que consiste em uma área coberta onde os produtores estacionam seus veículos e vendem
diretamente seus produtos. Programa direcionado aos produtores paranaenses. (CEASA, 2005).



116

Desta forma, é possível dizer que Mandirituba manteve e mantém uma relação de

venda de produtos da agricultura com o pólo metropolitano, o que se reflete nas estratégias

dos agricultores familiares de Santo Amaro Um.  Relações que contém, como para

Mergulhão, outros motivos associados à relação comercial, como por exemplo, a busca pelo

atendimento médico mais especializado, ou outras demandas familiares, mas com menor

freqüência.
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3. A TERRA E O SER AGRICULTOR: POSSIBILIDADES PARA A

REPRODUÇÃO DA FAMÍLIA E DA AGRICULTURA FAMILIAR

A terra é a base para a agricultura e o ser agricultor se constrói e se reconstrói na

relação com ela. A terra, compreendida como espaço físico que ao mesmo tempo condiciona e

é transformado pelo agricultor, é um território onde ocorrem movimentadas interações entre

os agricultores e a natureza.  No entanto, tratar dessa dinâmica e intrincada relação, buscando

evidenciar suas diferentes facetas, requer olhar além da dimensão produtiva. Como já

argumentaram diversos autores, a terra não é um meio de produção equivalente aos demais

utilizados nos estabelecimentos agrícolas. Como afirma Maurel, a terra:

Tem valor de patrimônio, transmissível pela herança dentro de uma linhagem. Em qualquer sistema
econômico, a terra é um bem mercantil, objeto de transações, que expressa um preço, preço de
locação ou de concessão de um direito de uso, preço de venda ou de cessão dos direitos de
propriedade. Por sua dimensão de território de produção, fruto do trabalho de gerações, e não
apenas suporte de um processo de produção, a terra revela sua natureza ambivalente de bem
patrimonial e de bem de produção, no ponto de junção, e às vezes de confrontação, entre a lógica
da família e a lógica da exploração agrícola (MAUREL, 1998, p. 89).

Entendida como um patrimônio e um bem de produção, não é possível desvincular

a questão da terra de suas dimensões sociais, econômicas, ambientais e simbólicas. Para tratar

das estratégias de reprodução da agricultura familiar, a questão da terra, ou das relações com a

terra, torna-se fundamental. Assim sendo, esse capítulo tratará das estratégias fundiárias,

produtivas e técnicas e seus reflexos sobre a família (trabalho e renda) e o ambiente (espaço

físico).

As estratégias fundiárias serão analisadas com base em alguns dados da segunda

fase da pesquisa com base nos formulários (entrevistas dirigidas) e nos depoimentos dos

dezenove agricultores familiares envolvidos na terceira fase da pesquisa de campo (entrevistas

guiadas com base em um roteiro de questões). A análise terá em vista três aspectos: a

constituição do patrimônio fundiário; a estruturação e reestruturação do estabelecimento

familiar e as perspectivas de transmissão desse patrimônio.

As estratégias produtivas e técnicas serão abordadas a partir dos dados coletados

nas entrevistas dirigidas (formulários), levando em conta os dados gerais para todos os

estabelecimentos de cada comunidade (Mergulhão, 22; Postinho, 32; Santo Amaro Um, 40) e

dos depoimentos dos 19 agricultores (Mergulhão, 5; Postinho, 7; Santo Amaro Um, 7)

registrados na fase da entrevista guiada. Tais estratégias serão analisadas através das

mudanças ocorridas tanto na produção como no sistema técnico, procurando evidenciar os
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motivos e os resultados de tais mudanças para as famílias e para os estabelecimentos, bem

como o detalhamento da dinâmica produtiva e técnica atual. Partindo das estratégias

produtivas e técnicas, faz-se necessário compreender a organização e distribuição do trabalho

e as opções pela pluriatividade, além da composição e usufruto da renda familiar.

É importante salientar que a análise está direcionada para compreender as relações

com o meio ambiente, evidenciando as estratégias de enfrentamento às restrições ambientais e

da legislação, como as práticas de conservação do meio ambiente próximo dos agricultores e

seus impactos sobre a dinâmica da família e do estabelecimento. Para isso, serão

fundamentais os dados coletados na segunda fase do campo, no que se refere às práticas de

conservação ou degradação ambiental conjuntamente com a percepção sobre as mudanças

ocorridas no espaço físico em que se situam as famílias O mesmo com os conteúdos das

entrevistas guiadas, nas quais os agricultores contam com detalhes os enfrentamentos em

relação às restrições ambientais e à legislação.

3.1. As estratégias fundiárias

Para compreender a relação dos agricultores com a terra, é importante levar em

conta a trajetória de constituição do estabelecimento familiar, observando a evolução da terra

disponível, desde sua forma precedente até sua dimensão atual, passando pela aquisição ou

venda de terras. Quando analisadas as trajetórias familiares, é possível identificar em que

contexto ocorreram tais mudanças e quais as limitações e potencialidades que daí se

originaram.

Observando os dados sobre a área total dos estabelecimentos pesquisados (quadro

05), a tendência é semelhante nas três comunidades, pois em todas predominam os

estabelecimentos entre 10ha a 20ha, seguidos dos estabelecimentos menores de 10ha e, em

menor quantidade, o último extrato entre 20ha e 42ha (máximo existente). Em Mergulhão,

dos 22 estabelecimentos, 11 estão no extrato entre 10ha a 20ha, 7 com menos de 10ha e 4

entre 20 e 42ha. Em Postinho, dos 32 estabelecimentos, 16 estão no extrato entre 10ha a 20ha,

13 com menos de 10ha e 3 entre 20ha e 42ha. Em Santo Amaro Um, dos 40 estabelecimentos,

24 estão entre 10ha e 20ha, 13 com menos de 10ha e 3 com mais de 20ha a 42ha. Tais dados

permitem afirmar que predominam as pequenas propriedades rurais nas três comunidades, tal

como a tendência geral para a maior parte da agricultura familiar da RMC.  No entanto, em

Postinho, o número dos estabelecimentos menores que 10ha é maior em relação às demais



119

comunidades (Postinho:41%; Mergulhão 32% e Santo Amaro Um 33%), o que  permite supor

tanto um maior fracionamento das terras pela herança entre os descendentes como maiores

dificuldades (renda, acesso à terra) de aquisição de terras pelos agricultores.

Quadro 05 – Área total dos estabelecimentos dos agricultores familiares das três
comunidades pesquisadas

Até 10ha 10ha a 20ha Mais de 20ha a 42ha  Total
Comunidade Mergulhão 7 11 4 22

Postinho 13 16 3 32
Sto Amaro 13 24 3 40

Total 33 51 10 94
Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Quando analisadas as respostas sobre a situação do título de propriedade, foi

possível observar que, em Mergulhão, dos 22 estabelecimentos pesquisados, 17 são

declaradamente originários de herança familiar, sendo 16 deles com título de propriedade

regularizado e os outros 5 com título de propriedade sem a informação do processo de

aquisição. Em Postinho, 18 dos 32 estabelecimentos pesquisados são originários de herança

familiar, no entanto, 12 deles não possuem ainda título de propriedade, já que ainda não

houve a divisão das terras ou os filhos trabalham nas terras dos pais, as quais, na maioria dos

casos, são fruto de posse muito antiga. Há 6 estabelecimentos que foram de herança mas que

já têm título de propriedade (fruto de um convênio recente entre o governo estadual e

municipal para regularização das terras) e mais 12 que possuem o título sem explicitar o

processo de aquisição dos estabelecimentos. Em Santo Amaro Um, 23 dos 40

estabelecimentos são declaradamente fruto de herança familiar, sendo 13 ainda sem título de

propriedade e 10 já com título regularizado. Há 10 estabelecimentos que têm título de

propriedade sem que seus responsáveis tenham declarado a situação da aquisição. Outros 5

foram adquiridos mais recentemente através de compra (provavelmente os chamados

“chacreiros”).

Para compreender melhor o processo de transição no caso das heranças familiares,

os depoimentos dos agricultores familiares entrevistados na última fase de campo foram

fundamentais. Em Mergulhão, dos cinco agricultores familiares entrevistados, quatro

obtiveram o estabelecimento através de herança e um foi constituindo o estabelecimento

através da compra de partes da herança de outros membros da família. O que é comum nessa

comunidade é que os estabelecimentos familiares vão, de geração em geração, se

modificando, no geral, em função da tradicional fragmentação dos estabelecimentos
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originários de herança familiar.  Nessa comunidade, porém, há uma tendência para a

aquisição de terras de parentes próximos ou de vizinhos, o que, para os entrevistados, foi fruto

da melhoria das condições de vida como resultado da expansão e valorização da produção do

leite.

Tem uns quinze anos, mais ou menos. É, isso, com documento. Foi de herança. Daí eu comprei de
dois irmãos né. Era pequeno né, foi poca coisa. (entrevistado 3 que possui 9.900m²).

A terra que herdei foi um alqueire e pouco, é mais ou menos um alqueire e meio. Comprei mais....
eu tenho uns três alqueire por aí. Meu pai tinha seis alquere, uma colônia, né [..] Ma meu avô,
aquele tinha bastante terreno. Ih, aquele tinha lá no Espigão, lá pro Charquinho, por tudo lá aquelas
região ali. Esse campo quando vai ali, que passa daqui, pega até lá em baixo no rio, era dele tudo.
Os bicho trabalhavam viu. (entrevistado 19 que possui 3 alqueires e meio e por muitos anos
arrendou mais 3 alq.).

Comprei de uma tia a terra, antes de casar. Ah, ali não era muito. Ah, era pequeno ali, uns 3
alquere. Ano que vem, vai fazer 50 ano já que eu moro aqui. Depois foi comprado só um alquere
aqui do lado. (O filho fala) “é, daí que foi comprado aqui essa outra parte, que eu falei, quando
faleceu meu avó, os irmão venderam as parte pra uns vizinho amigo meu aqui em cima, e a gente
ficou com essa parte” (entrevistado 18 que possui 7 alqueires e arrenda mais 1 alq.).

Nóis junto é quinze arquere, né? Daí o filho tem mais três, são dezoito ao todo. São quatro áreas,
três vem de raiz (herança e aquisição do casal) e a do filho que é comprada. (O filho fala)
“aumentei mais um pouquinho agora, parece que comprei mais um alqueire e meio [..] é, pra, pra...
não pode diminuir fronteiras, tem que sempre ampliar fronteiras, né? [..] se não compra, outro
compra e depois”. Ma herança que é do pai ninguém tira, é delas também (duas filhas), é dos filhos,
né? Uma coisa que é certa é isso aí na vida, né? (O filho fala) “Mas, mais quem tá usando a área
sou eu, né?  Elas usam quando precisam, porque to aqui e também não vou usar a área do vizinho,
né?” (entrevistado 5).

De herança foi trêis alquere,  da minha mãe [..] quatro no total, tem mais um fora [..] daí tem mais
os dos fio né [..] porque ah, o que eu comprei eu já passei pra todos eles, já dividi. Aqui ta
enrolado, ta tudo embruliado essa terra aqui de herança. Os fio, eles memo já foro comprando um
pedacinho de terra, um já compro e queria comprá mais uma agora...[..] tem a herança da muié,
agora eles tão dividindo bem certinho é quase dois alquere, Daí o que nóis temo até hoje tem mais
[..] Cinco, quatro, nove, mais dois... onze [..] isso tudo comprado [..] então no total  dá... dezesseis.
E todos os filhos é que tocam.... (entrevistado 20).

É possível identificar, nos depoimentos transcritos acima, outra estratégia comum

nessa comunidade: a união dos filhos em torno do estabelecimento dos pais. O motivo

declarado pelos entrevistados é porque tal estratégia permite explorar melhor a terra. Seja

porque a produção, por ser praticamente toda mecanizada, permite explorar com maior

facilidade o solo disponível, seja porque a divisão de tarefas e responsabilidades permite uma

maior diversidade de atividades, muito comum nessas famílias, ou seja, ainda porque essa é

apontada como a força que permite auferir maior renda familiar. Há membros das famílias

que residem no estabelecimento (9 dos 22 estabelecimentos possuem mais de um domicílio,

ocupados por pais/sogros e filhos/filhas), outros que residem em outros estabelecimentos

rurais da comunidade e aqueles que residem no meio urbano de São José dos Pinhais, mas que
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continuam desenvolvendo atividades vinculadas à agricultura (incluindo a pluriatividade) e ao

estabelecimento familiar. Deste modo, tanto a união dos membros das famílias (o entrevistado

19: um filho solteiro, a filha e o genro; o 18: dois filhos e três netos; o 5: um filho, a nora e

três netos; o 20: seis filhos, genros, noras e netos, totalizando 16 pessoas) como a aquisição de

terras são duas importantes estratégias em torno do estabelecimento familiar. No entanto,

todos os entrevistados declararam que atualmente é quase impossível adquirir mais terras na

comunidade:

Antigamente era fácil, fácil de consegui terra. Era tudo bem diferente né. Naquela época, podia
cortar tudo a vontade, não acontecia nada. Hoje não dá né. Ah, acontece que não dá né, hoje as
coisas tão difíceis. O pai tinha os 3 alqueres e meio e chegou compra ah, acho que mais dois ou
três. Tinha alquere que ocupava, alquere que não ocupava. Gostá posso até gostá né...mas comprá
...ah, se tivesse condição sim né. Mas aqui é difícil. Aqui é, sempre tem uma ou outra pra venda,
mas o preço já é um abuso, a turma já pede bem mais né. Uma que tem valor mesmo né. Daí eles
aproveitam pra pedir um pouquinho acima. Não tenho idéia de mais ou menos quanto. Sei que é
bem arto, bem caro (entrevistado 3).

Hoje não dá pra compra mais. Ih... um alqueire de chão aqui desse terreno é...[..] Esse ali de cima,
vinte e um o metro...Sai duzentos mir e pouco o alqueire.. É aqui bem pertinho. Aquele ali, vale
trezentos, aquele eu não vendo. Fica pra gurizada, pros filho e acabou (entrevistado 19).

É ninguém... é geralmente ninguém aqui vende né. Ninguém compra e ninguém vende, porque não
tem pra vender. Porque sempre acontece que vai ficá com os fio, então...[..] é, que aqui quem tem
não vende e quem quer comprá ninguém vende, então na verdade não tem preço. Meu tio ali,
comprou um pedaço, acho que meio alquere de terra, um poco mais de meio arquere e pago vinte
mil. Os cara eram de Curitiba, pego uma pessoa meio desinformada, ele foi lá e voooof!
Comprou... mas, é desinformação do pessoal, porque não tem... (entrevistado 18).

Precisaria pra ficar bom, precisaria de mais área... mais vinte alqueires... de área boa, né? Que daí
ce pode desenvolver mais, né [..] tudo mecanizado. É, mas não, aqui na região não [..] eu aumentei
mais um pouquinho agora esse, parece que comprei mais um alqueire e meio [..] é, mas...[..] uma
por causa que tá muito caro e outra que não se encontra assim área boa pra venda, né? Que aqui
tem chácara que os colono, que nem nós aqui no caso, imagine que vai vender? O cara não vende,
né? Que se vende também...é caro né (entrevistado 5).

Há, nas falas dos agricultores, o desejo explícito pela aquisição de novas áreas. O

que, de certo modo, é frustrado pela pressão exercida para a ocupação e permanência das

famílias nas propriedades familiares e pela valorização imobiliária. Há, também, a noção de

que “terra boa” é aquela pronta para o plantio, portanto, “limpa” para o uso agrícola. Isso

lembra o que diz Brandão (1999, p. 64) sobre a relação de afeto do lavrador com a terra no

tocante ao desejo “de tornar ‘culturalmente’ culto o inculto, civilizado o selvagem,

socializado e útil aquilo que, dado pela natureza ao homem, somente parece completar o ciclo

de seu valor quando transformado de floresta em campo, de campo em terra de lavoura, de

terra de lavoura em lavoura plantada e colhida”. O que pode ser ilustrado, por um lado, pelo

alto valor dado pelos agricultores da comunidade, desde seus pioneiros, ao trabalho e ao

esforço para “crescer” e se “desenvolver”. Por outro, porque a vinda dos imigrantes estava



122

inserida no projeto de modernização brasileira, que deveria ser realizado exatamente pela

capacidade dos destes em dedicarem-se ao trabalho árduo e pelos conhecimentos que traziam

de seus países de origem sobre o trato e cultivo da terra.

Em Postinho, a questão da terra coloca em evidência vários aspectos. Nos

depoimentos transcritos abaixo, é possível observar várias situações que trazem elementos

para compreender a dinâmica da terra nessa comunidade. As afirmações dos entrevistados 11

e 18 demonstram a presença do conflito que marca a luta dos posseiros pelo direito de

propriedade da terra, muito comum na história brasileira. Depoimentos que conduzem à

conclusão de que o espaço social em que transcorreu a vida destas famílias foi marcado pela

posição de subalternidade destas diante do capital econômico e político (incluindo a força)

dos que praticavam a grilagem de terras.  As referências a “gente importante [..] advogado” da

cidade ou a “grandes”, os quais são responsáveis pelas empresas que estavam comprando e

investindo no reflorestamento do Pinus, há mais ou menos 30 anos, são formas de ilustrar tais

conflitos em que estão presentes a questão da honra e, ao mesmo tempo, do medo, os quais

expressam a relação desigual de poder. Está presente ainda a noção de que, pelo fato das

terras não serem de “ninguém”, as posses de fato se tornavam muito mais precárias,

facilitando a ação da grilagem.

Que a gente não... nunca sabe a quantia que é a quantia certa, né? Que falavam em cinqüenta
alqueires, o pai, né? Mas eu acho que não dá os cinqüenta alqueires. E daí teve, teve uma parte de
invasão, de uns seis a oito alqueires [..] olha, nem quero citar o nome, mas foi de pessoas
importantes de São José dos Pinhais, né? Advogado e coisa, né? Veio, corto roças do pai e fez
cerca [..] o pai... ele sempre teve esperança na justiça e correu atrás da justiça. Ele cobrou assim,
trabalho que ele tinha em cima da terra, né? Mas a terra exatamente no preço que ela valia não...foi
feito um acordo. Um acerto, um acerto, né? Meu pai proponhava acerto devido, pensando nos
filhos, nos mais velhos, não de mim. Que revoltava, né? Então eles já tavam ficando, ficando
assim, já querendo tomar outras providencias, né? Daí o pai foi procurar a justiça e fez esse acordo.
Esse homem veio e fez criação de gado e hoje já não tem mais, hoje já é vendido e é plantado
Pinus. Mas foi uma... no dia que ele entrou, ele entrou com doze pistoleiros, tudo, né? Foi um
trabalho feio, foi invasão mesmo. Invasão, invasão de corta roças pra fazer cerca. A turma fala hoje
dos Sem Terra, os Sem Terra são pessoas que não tem, são pessoas que sofrem, não tenham, né?
Precisam. Mas essa pessoa tinha, queria formá fazenda. Ele foi atrás do pai muitas vezes pra
comprar, o pai dizia que não tinha dinheiro que tirasse o que o pai dele deixou, né? Foi aí a hora
que ele entrou (entrevistado 11).

Faiz dezesseis que nóis tamo aqui. Nóis num era do Postinho, nóis era de Santa Catarina, nóis era
do lado de lá do rio [..] é, nóis era um poco mais de lá. E daí faiz 16 ano que nóis tamo aqui nessa
propriedade [..] aqui comprei tudo, não ganhei nada Nóis num... num... porque também o coitado
do pai ele era pobre... e nóis ... daí cada um foi comprando um pedacinho pra ir ajudando ele [..]
Esse dinhero é quando nóis trabaiva pra fora que comprei este terreno. Meu pai já tinha...aqui eu
comprei de um irmão meu, dái... daí o pai já fazia horinha... ele tava começando já. Quando o pai
entro era mais matão aqui... era tudo mato daí ele... ele tirou bastantinha lenha o pai aqui, até
carvão ele queimo .. ele queimou muito carvão... Ele vendia onde tinha tupi no tempo de Joinvile....
Ih lá de onde viemo zerou, lá só virou em pinus [..] a confloresta [..] lá eles pagaro direitinho,
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quando o pai vendeu os terreno, diz que aqui tem, diz que, mas eu num sei também, porque primero
os terreno não tinha dono, os primero que chegaro foro pegando, e daí diz que aumentou, diz que as
empresa cercaram mais, não sei [..] é, eu acho que tinha que recramar, mas tem trinta e pocos anos,
vai recramar como? Quanto tempo que nóis temo aquele terreno amor? Doi, trêis ano, era mir real
o arquere, agora que subiu [..] agora é cento por cento mais o menos, o arquere (R$2.000,00) [..] eu
acho que aumentô é por causa desses títulos, de reflorestamento e tem muita gente que prantou
pinus aqui, valorizou né (entrevistado 18).

Tais empresas, principalmente a Confloresta e a Batistela, margeiam a comunidade

ocupando grandes extensões de terra. Muitos moradores venderam suas terras para as

empresas de reflorestamento e perderam sua única garantia de ter um lugar, uma posição na

dinâmica da agricultura familiar, desde que se tornaram trabalhadores assalariados “que hoje

vive trabalhandinho na lavoura”, perdendo, conseqüentemente, as possibilidades de se

reproduzirem com mais dignidade.

Ai, eu esqueci, mas eu trabalhei ali na Confloresta, nem me lembro quantos mil alqueires é, é
grande. [..] Ahã. Postinho era mais pequeno. Só que era pequeno, mas tinha gente que tinha aí não
é dois, três alqueires, tinha vinte, trinta alqueire, outros cinqüenta, né? outros tinham mais...os dos
mais antigos né. E muito deles venderum pra Confloresta. Agora acho que não compram mais... é
só esse ao redor aqui que tem, o mais já venderum tudo né? porque pega essa parte daquele rio lá,
né? e vai embora pra tudo esses lados e arrodeia pra cá, é Confloresta. Eu acho que ela prejudicou.
Porque o povo venderum e não suberum arrumá aquilo que eles podiam faze, né? Se eles vendesse
e construísse alguma coisa, né? mas quem vendeu não tem nada, fico sem nada. Gastava tudo [..] e
hoje vive trabalhandinho na lavoura, e venderum o que tinha (Mãe do entrevistado 27).

As limitações ao acesso à terra estão ligadas, em grande medida, à presença dos

grandes projetos de reflorestamento das empresas que se instalaram próximas à comunidade.

Tanto a aquisição de terrenos como o plantio de pinus promovido pelas empresas valorizaram

o preço das terras e limitaram (e limitam) os agricultores familiares, que já possuem pequenas

áreas obtidas através do fracionamento da herança familiar. De certo modo, tais estratégias

das empresas constituíram práticas que interferem na lógica de reprodução da agricultura

familiar em Postinho, seja por terem inserido o plantio de pinus e eucalipto na lógica dos

sistemas produtivos tradicionais, seja porque a região passou a atrair mais investidores em

reflorestamento, aumentando a pressão sobre os recursos naturais, especialmente sobre a

disponibilidade de terra.

Tem gente de fora vindo pra cá. [..] várias...tem a maior parte que compra pra plantar pinus, pra
reflorestar. Oia, naquele tereno perto da estufa nossa, é gente de fora, até de Joinville, é, né?
comprô lá pra, reflorestô de pinu. É só pinu por vorta... Ahãm (entrevistado 27).

O apego à terra parece ser a garantia de ter um lugar na comunidade e na

sociedade. Como diz o entrevistado 11, ele pode trabalhar onde for, mas tem que manter (e
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não vender) a terra que vai herdar do pai, a qual é a garantia de manutenção de um lugar para

os filhos. É um dos meios que garantem a reprodução da lógica familiar, mesmo quando a

agricultura está reduzida à pequena produção de autoconsumo e o trabalho assalariado fora do

estabelecimento passa a ser a única fonte de renda monetária. Como explicita a esposa do

entrevistado 21, a terra que resultou da herança das duas famílias (dela e do marido) é que

constituiu o estabelecimento familiar, que nunca foi alterado, o qual garante a manutenção de

um modo de viver, alicerçado na tradição.

As fotos nº 6, 7, 8 e 9 ilustram elementos da tradição dessa família. Tradição no

modo de criar os animais soltos, nas práticas agrícolas que mantêm o pousio arbustivo, a

queimada e a planta “no toco” 48, o uso do “monjolo” para fazer a farinha, tal como e onde sua

avó e sua mãe também faziam, bem como, a presença da casa de planta com animais soltos e

da casa de morada.

       Fotos 6, 7, 8 e 9: Joel Queiroga, 2005.

                                                
48 “Planta no toco” é uma expressão muito utilizada na comunidade e significa o plantio realizado após a
queimada dos arbustos, na qua,l permanecendo as raízes, fica inviabilizado o uso de arado ou máquinas.
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Mas eu na verdade o que ficar pra mim eu não vendo, não vendo. Eu tenho meu filho, tem minha
filha, então não adianta eu vender hoje por um preço que eu não vou poder colocar eles em outro
lugar, né? Então aqui eu sei que eles tem, né? E eu posso trabalha onde eu for, mas e se eles
quiserem ficar aqui e leva essa vida, né? Ou podem até melhora de vida, mas querem ter uma
chacrinha, uma coisa, né? Eu, o que for pra mim eu não vendo. Que eu já falei pro pai já, né? Os
outros podem até vender tudo. Assim, se eu pudesse compra de tudo os irmão (10 irmãos, sendo 5
residentes na comunidade), se eles quisessem vender, porque eu acho que tem bastante que vende,
né? Por pouco dinheiro. Se eu pudesse eu compraria. É que é muito difícil, né? Porque a área á
grande, né? E... e sempre o valor que tá pra gente comprar uma área grande, tem que ter...[..] olha,
acho que deve tá em torno de uns três mil o alqueire, mais ou menos (entrevistado11 que utiliza 2
alq das terras do pai)

É, aham a tera é de herança ... do pai, que dividiu cos meu irmão. Desde que ganhemo é o mesmo
chão, sempre o mesmo. Desde o cumeço tinha um pedacinho, nóis só queria nosso pedacinho pra
viver [..] a casa nóis que fizemo. Tinha um pedaço de terra nos lado de Santa Catarina lá, nos pais
dele, mas daí nóis gostava do Paraná daí resorvemo ficar, atravesemo a ponte, é, aham [..] a terra
continuo lá até hoje [..] é, lá... dá uns vinte, uns vinte arquere [..] ah, mas daí contando o nosso é só
lá dá dois arquere só. Nóis temo junto lá com os irmão, nas criação deles lá, que eles criam e
prantam lá né, daí a gente cria um poco junto. Nóis somo em 11 irmão, qui fico no Postinho, nóis
somo quatro. Todo mundo tem, tudo eles têm a parte aqui de tera né, mas que mora aqui em cima,
nóis somo só em quatro, o resto saiu tudo pra fora [..] ma continua, cada um com a sua. Eles têm as
terra, ma nenhum cerca, então tem criação, daí fica os bicho sorto nos terreno, mas nenhum pranta
[..] é porque daí eles (os animais) ficam vindo em cima da lavora né, daí não dá (esposa do
entrevistado 21).

No depoimento de um dos agricultores –  o qual, comparativamente aos demais da

comunidade, está em melhores condições de vida (entrevistado 23) – é possível observar uma

das experiências consideradas, tanto pelo entrevistado como por outros agricultores da

comunidade, como  bem-sucedidas. Ele é um “vindor” que chegou na comunidade há mais ou

menos 18 anos e casou-se com uma filha de uma família “do lugar”. Sua experiência “bem-

sucedida” tem como base os resultados econômicos auferidos com a produção do fumo aliada

a uma das mais expressivas produções de autoconsumo, como verificado na pesquisa de

campo. Seu estabelecimento foi sendo constituído através da compra de pequenas áreas,

sempre agregadas ao primeiro alqueire inicial. Diz ele que sua conquista é porque “eu sempre

digo, quem tem vontade, tem sonho, consegue”.

Foi aumentando, esse é um detalhe bom que você perguntou, porque eu vim com um alqueire,
comecei com um alqueire, daí, quando eu fiz a primeira safra comprei mais um alqueire. Só que
daí, esse alqueire, eu fiz em sociedade com a mãe, fiquei com meio pra mim, mas daí no outro ano,
eu comprei mais um alqueire, eu já tinha comprado meio alqueire do meu sogro, aí depois comprei
mais um alqueire. Tudo com o fumo. Cada safra de fumo eu comprava um pedaço, e daí, foi indo
assim eu nunca comprei de dois, nunca comprei de dois, só de um e de meio. Hoje dá praticamente
dez alqueires, dá vinte e três hectares ponto seis, quase dez alqueires, o último que eu comprei foi
do meu sogro, que ficou ali no fundo, daí ele vendeu pra mim. Esse último faz pouco tempo, faz
dois anos, três anos né [..] aí eu não pude mais compra terreno, porque daí os filho cresceu, tem que
compra roupa, tem que paga um curso pra lá, outro curso pra cá, entende, você tem que dar graças
à Deus de se estar levando assim as coisas. Mas ta tudo beleza, não tenho problema, não tenho o
que me queixar, pra mim tá bom assim, é desse tamanho a minha área e pronto. Ma se quiser
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compra tem terra né [..] só que ta muito caro [..] esse último que comprei pagamo dois mil ... era
um alquere e meio (entrevistado 23).

Há, nas diferentes experiências citadas acima, uma tensão entre o tradicional e o

moderno. Uma modernidade exposta pelo uso de tecnologias (insumos industrializados e

máquinas) para a produção voltada ao mercado globalizado (fumo e madeira), que se

desenvolve no contexto da agricultura camponesa. Mas essa experiência dá a dimensão de

como essa modernidade é incompleta, pois é questionável tanto quanto às finalidades como

em relação aos meios empregados para a produção. Conforme dizem os plantadores de fumo,

houve mudanças importantes na diminuição do grau de toxidade dos agrotóxicos e nos

programas mais racionais de reposição de árvores visando à madeira consumida nos fornos,

porém, a produção não deixa de incomodar pela sua finalidade, que é alimentar o vício que

prejudica a saúde dos usuários, nem de exaurir o trabalho dos membros das famílias

agricultoras envolvidas no período da colheita e secagem do fumo. O pinus e outras espécies

para reflorestamento (as mais comuns são a bracatinga e o eucalipto) são sinais incontestes da

degradação ambiental e, pelo modelo de cultivo, de degradação da paisagem rural. Sem entrar

aqui nos aspectos técnicos, é possível verificar a “olho nu” que a monocultura do pinus

impede o florescimento de outras espécies e, segundo os depoimentos da maioria dos

entrevistados, eles “secam as águas” do lugar.

As limitações ao acesso à terra, principalmente quando se referem ao preço destas

(em torno de R$ 1.500,00 e 2.000,00 o alqueire), dão a dimensão, por um lado, da

precariedade das condições gerais de vida dos agricultores, já que, comparativamente a

Mergulhão (200.000,00 o alqueire), as terras possuem um valor muito baixo. Por outro lado,

demonstra a pressão pela redução ou manutenção do preço das terras num patamar baixo, para

que os investimentos em projetos de reflorestamento sejam viabilizados pelas grandes, médias

empresas e, inclusive, pelos pequenos produtores. Em síntese, pode-se dizer que a pressão

pelo acesso à terra contém uma tensa dualidade: o aumento dos preços para alguns em função

dos projetos de reflorestamento –  agricultores das famílias mais tradicionais de Postinho que

vivem em condições de precariedade – e a manutenção dos preços baixos para viabilizar e

gerar os lucros almejados pelas empresas, já que os frutos dos investimentos são a médio

prazo (variando de 15 a 30 anos).

Em Santo Amaro Um, como dito anteriormente, não é diferente: a maioria dos

agricultores familiares foi constituindo seu patrimônio a partir da herança familiar. A

diferença em relação a Mergulhão é que, como em Postinho, a maioria ainda não possui o
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título de propriedade. A estratégia das famílias é conceder a cada filho parcelas do espaço da

propriedade dos pais, para irem desenvolvendo suas atividades e construindo as estruturas

físicas necessárias para atender as opções produtivas e as necessidades de cada família. Há,

em Santo Amaro Um, uma estrutura de distribuição das áreas de grande parte dos

estabelecimentos muito parecida com Postinho, o que lembra os faxinais, pois há uma divisão

de “terra de planta” e “terra de morada” sem que isso esteja na memória recente dos

entrevistados. Isso aparece em algumas falas, mas não com a intensidade e clareza como na

dos entrevistados de Postinho, até porque muitas pequenas parcelas que provavelmente eram

“terra de planta” foram sendo comercializadas com outros agricultores, perdendo as

características originais.

O pai não chegô a dividi, mas acontece que cada um se apoitô num pedaço [..] Intão daí agora um
não vai incomodá o outro [..] Uma hora im farta do pai ou da mãe, ninguém vai dizê assim: “Ó
você vai saí daqui porque eu quero o terreno”.  Não. Ah, o nosso aqui é piqueno. (a esposa fala)
“Trinta litro teu pai falo”. É o que tá né? Porque tem a casa aí, paió ao lado, tem o quintar pa fazê
um verdinho pa vaca, tenho fechado os cavalo, i vaca aí pa trais. É acho qui mais o meno o qui eu
tô usando.  Ah minha terra de pranta deve dá uns, lá o da Pedra Preta dá o quê? O qui nóis
prantamo acho qui dá perto de dois alquere da herança da muié. Daí eu tenho um terreninho qui eu
comprei do pai lá, perto do mosteiro, mais um alquere, qui eu tô prantando. Mais ou meno dá umas
três quarta. Tem um pedaço qui tem capuerão já num posso mexe [..] Qui eu tenho uma aguada lá
que passa que óia, dum arroio que... (entrevistado 2, que tem mais seis irmãos vivendo e, em alguns
casos comprando terras dos pais).

Essa terra ganhei de herança [..] o que que deu? Deu seis, sete [..] é, é mais, acho que é seis alquere
de herança. Não comprei nem vendi [..] é a mema coisa (entrevistado 9).

É aqui é herança ...aí  é poquinho é sete litro e meio só [..] i num tem documento [..] agora lá em
cima é cumprado e tem mais um pedaço ali no asfarto que é cumprado [..] lá em cima, meio
arquere, vinte litros comprado é, e ali também antigamente, é hoje é nove, parece que nove mil
metro o terreno ali, ficou mais pequeno, antigamente era um quetar mas o asfarto do Agudos tiro
um pedaço, ele pegô o terreno lá. É treis terreno, é co o tereno daqui é treis tereno. Somadu é, intão
da trinta e sete litro tudo é mais o meno isso. Ah cumprei aquele lá faiz anos já, esse aqui é mais
véio ainda de compra [..] ih, essa aqui eu tenho, eu tenho documento da terra do tempo que
comprei, vai fazê, óia, esse terreno ali faiz, trinta ano que eu tenho esse dali, esse de lá de vinte ano
em diante também, esse ali. Fiz cum as fruita, eu prantava amexa, aquele de lá é terreno que eu
tinha uma ameixara aqui antigamente (entrevistado 13)

É, nois temo tudo colocado, só que, aqui eu ganhei de herança [..] é do meu pai lá no sudoeste, daí
nois vendimo lá 2 arquere e meio e comprei aqui. Quase todos esses, eram tudo terreno do meu
avô, ficou pros tio, daí os tio foram morendo e foi ficando tudo pros fio [..] intão, aqui nós
compremo de uma tia minha, mas ela ganhô de herança lá do meu avô. E daí nois compremo dela
(esposa e membro da família dos Vicente dos Santos e Iurko). Aquela época aqui eu paguei
quatrocentos contos rapaz [..] Deus o livre. Num chega, falta argum metrinho pra um arquere. Não,
marca vinte e sete litro. É aqui agora porque [..] primeramente todo mundo comprava terreno
barato, mas é tudo enrolado [..] documento de herdeiro, né? Daí vai passando pra, vai passar de
neto e de neto já vai pra tataraneto rapaz, vira tudo. Eu comprei, tava comprando dois alqueire aqui
pertinho da Areia Branca, aqui pertinho aqui. Por trezentos e cinqüenta conto, mas fugiu os
documento, né? Nunca, nunca sai documento aqui.  Ma nois conseguimo [..] ah, tem, tem escritura.
A tia dela passo, no escritório, né? (entrevistado 14).
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Ah, esse aqui  [..] era do meu pai. Foi de herança, daí o pai mandava pra baixo, depois daí eu mudei
pra cima quando casei. Quarenta anos que faiz quase, daí fiz a casinha ali. Depois fumo
continuando, e daí foi indo, indo, e [..] eu comprei tudo as parte que tinha aqui [..] é, da, da...(fala o
filho) “tio, irmão” Herdei.. não, aqui era pouquinho, só peguei... oh, parece que deu oito litro cada
um só. Ah, eu comprei aqui...no total sete arquere de chão. E tudo os fio tão tudo em cima desse
terreno. Tudo, tudo trabaiando [..] é quatro. I o mais novo que é técnico agrícola [..] é, tá
construindo aqui do lado (entrevistado 34).

Segundo os depoimentos dos entrevistados, é possível identificar que a estratégia

predominante das famílias é acolher os filhos que querem permanecer na terra, permitindo

que ocupem e desenvolvam suas opções produtivas e de trabalho no estabelecimento dos pais.

Não foram verificadas experiências significativas de união de todos os filhos e suas

respectivas famílias em torno de um projeto familiar, com divisão de funções e de trabalho, tal

como visto em Mergulhão. O mais comum é os filhos permanecerem nas terras do pai, cada

um desenvolvendo seu projeto junto com sua família. No entanto, há muitos casos de

parcerias entre um ou outro irmão ou membro da família para projetos específicos. Nos dados

sobre os 40 estabelecimentos, consta que 17 possuem outros domicílios além daquele da

família do responsável.

Em relação ao acesso à terra, as limitações que se apresentam nas falas dos

agricultores contêm tanto a questão do encarecimento no preço dessas como a pressão

ambiental, percebida  mais fortemente nos depoimentos destes agricultores do que nos de

Mergulhão. O aumento nos preços das terras é apontado como um grande limitador para

novas aquisições e os motivos apontados estão, em geral, vinculados à “entrada dos

chacreiros”, ao uso intensivo das terras em função da olericultura e do aumento do número de

famílias na comunidade. Tal aumento deve-se à permanência de grande parte dos membros

das famílias pioneiras e de seus descendentes, acrescidos dos “chacreiros” que vêm

comprando terras de herdeiros que não residem e não têm interesse nas terras da família.

Muitos consideram que a localização estratégica em relação ao CEASA e o interesse dos

proprietários das lavadoras e dos “ceaseiros” (que têm box ou que vendem como

intermediários na “pedra”) são, igualmente, motivos para a valorização das terras.

Aumentou bastante de gente na comunidade [..] aumentou pelo seguinte, eu lembro uma época, o
meu aqui pai era... o meu pai morava aqui, eram em sete irmão, cinco irmão e duas irmã, e o que
aconteceu, desses sete, o pai com a mãe são vivo, os mesmos sete tudo casado já dá catorze. E dos
catorze, nós temos cinco, ali tem três, outros tem dois e alguns tem...[..] os filhos ficaram e tão
ficando ainda, então não é mais sete, nem catorze, já tão em trinta! Desses trinta, que dá os meus
filhos, digamos, já tem bastante que tá ficando aí. E o que acontece é só isso. Daí eles vão ficando,
daqui a vinte anos vai ter o fim deles, vai acumulando né [..] e com os terreno, e daí muitos deles
vão se desesperar e querer sair pra cidade, vão vender o que tem aqui, vende barato, vai pra cidade,
compra um terreninho, chega lá e não acostuma, daí lá vai ver, na cidade é tudo mais caro, ele entra
em desespero, ele fica doente, ele acaba morrendo (entrevistado 32).
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Aqui é difícil de compra, aqui é caro. [..] ah, um litro de terra eles querem à base de um conto
(R$1000,00) o litro. [..] aumentô é por causa que tem muito chacrero, né? Tem muito chacrero
demais tá entrando. Ih, aqui não passa um mês e entra quatro, cinco chacreiro. Teve uma véia que
compro treze litro de terra e pago dezessete milhão.[..] até pagou demais também. [..] vem fazê
chacrinha pra vim fim de semana. Por causa disso que virô esse preço. Aqui em Santo Amaro, é.
[..] tão comprando pur tudo a parte aí, aqui nas ruazinha ao redor aqui, por aqui Deus o livre. Ah,
agora eu não sei, agora não sei se tem uns cinqüenta, sessenta chacrero por aí a fora. Pra aqui por
esse rodeio [..] aqui só nesse lugar tem... cinco, né? cinco chacreiro, aqui pertinho. Na, metade só
compra pra ficarem aí. [..] é, eles fazem a casinha, fazem propriedade e ficam aí. Ih, atrapalho tudo
a comunidade [..] antigamente você comprava um arquere de terra por dez conto, agora hoje, um
arquere de terra você vai comprá é  quarenta conto um alqueire aí (R$ 40.000,00). Porque você não
vai comprá mais. Ce vai dar quarenta milhão por um alqueire de terra nunca na vida. Se tivesse
dinheiro ce vai agüentá, ce não vai botar em terra, em propriedade. Não adianta.  Não tem
condição... é, aqui depois que entrou esse negócio de chacreiro aqui rapaz, Deus o livre um preção,
um preção. Óia, não tem mais nada aqui, não tem (entrevistado 14).

É, tem uma mulher aqui, se ela quisesse vende, que ela fala de vende, daí ele (o filho) queria
comprá [..] emenda ca nossa. Até nois alugamo um pedaço pra prantá. Só que eu alugo pra pranta o
milho, ma vamo dize, a minha terra de pranta, a gente não vence por tudo ela. É já é o
suficiente...já é o suficiente, então praticamente que eu não preciso que aquela terra une co nóis,
mas se ela quise vende nóis compra [..] Aqui no lugar tem chacriero, mas não é tanto não [..] aqui
memo o que é que tem...(esposa fala) “sim, mas em vista do que era é bastante, porque primeiro
aqui não tinha nada aqui, né?”. Dois, três, quatro, é seis chácara só que tem... inda tinha um cara lá
que herdo herança do sogro dele e vendeu aqui [..] ele tá vendendo os pedacinho assim, né? Ma o
pessoar é gente boa, né? Óia, tudo eles que entraram aí não dá pra..[..] só tem chacrinha, né? Não
tem nem criação, pra fica fim de semana. Ma o pessoar daqui não vende. Ah, aqui é difícil vender.
Não, daqui não vende. Ainda mais pra chacrero de for, a não ser que seja um amigo aí, conhecido,
aí tudo bem, senão. (fala a esposa) “pois aqui todo mundo precisa da terra, né? Daí não vende”
(entrevistado 9).

Ai, faiz um ano que entro treis ou quatro chacrero lá em cima. Ma tem ai uns oito, nove chacrero
pra cá né. Sempre ta sendo assim [..] é, é o seguinte é de herdero dos terreno dos pai que tão
vendendo é isso, por que os herdero hoje ficô com as herança e a maioria vende, dai vai vindo os
chacrero [..] isso não é bão, eu acho que isso vai ser ruim pra população agora. Prejudico o
seguinte, muito coisa porque o chacrero chega ali, ele compra, põem uma cerca ele cerca e quando
era do dono só, a pessoa as veiz alugava pra prantá o tereno, tinha mais espaço, hoje o chacrero
compra, cerca lá né, pronto, não aluga pra ninguém mais. A maioria, alguns tão, esses que
comprarum ali que eu to falando, que é o herdero que vendeu, parece que elis só compra e num tão
prantando. É, não elis param ali ma num prantam, não prantam. (esposa fala) “mas aqui no cumeço
a vida tinha tanta galinha sorta e maió variedade e agora não se pode tê uma galinha sorta mais. [..]
por causa dos chacrero [..] porque os chacreiro num qué, vai nas pranta dele, vai faze uma coisa ou
outra né?” É, isso ai aperta o lugá, os chacrero em primeiro lugar né, cumeçam vim e cumeçam a
cercar [..] pur que as pessoas que já se criarum junto, eles se cumbinam tudo, sai com as galinha vai
pro terreno do outro um não liga, os chacrero num pode [..] é os chacreiro são deferente, o tipo
deles também. O preço da terra subiu muito né. Ninguém vende pur menos de mir o litro.(R$
1000,00) (entrevistado 13).

Diferente de Mergulhão, onde as famílias agricultoras ainda dominam a compra

das áreas, mesmo com a presença dos condomínios residenciais ou de lazer, em Santo Amaro

Um predomina a estratégia do arrendamento ou “aluguel” das terras necessárias para compor

o estabelecimento familiar. Tal necessidade é dimensionada pelos projetos e pela capacidade

produtiva da família. Os motivos estão, em geral, relacionados aos altos preços da terra e à

indisponibilidade de terras “limpas” para o cultivo que estejam à venda ou disponíveis para o

arrendamento. A pressão que os “chacreiros” fazem é grande, segundo a maioria dos
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depoimentos, seja porque aceitam comprar áreas acima do preço operado na comunidade, seja

porque deixam de arrendar (ou parceria) áreas que antes faziam parte da dinâmica de

constituição dos estabelecimentos familiares. Não se observa uma presença maciça de

chacreiros (dos 40 estabelecimentos, estima-se que nove moradores sejam os chamados

chacreiros), tal como é possível imaginar pelas expressões de indignação nos depoimentos das

famílias pioneiras. Mas a presença deles coloca-se como uma ameaça às possibilidades de

reprodução do estabelecimento e da família, porque estabelecem barreiras precisas à

manutenção de sistemas produtivos (como a criação solta) tradicionais, além de retirarem

áreas importantes que faziam parte da dinâmica de composição e recomposição do

estabelecimento familiar através do habitual aluguel de terras.

A restrição ao acesso à terra na comunidade traz à tona uma das questões

ambientais mais comumente citada nas conversas com os agricultores (tema que será

retomado mais adiante): os limites que as leis ambientais colocam para o uso produtivo do

solo, principalmente através da lei de proteção dos recursos hídricos e da reserva florestal

obrigatória. Essas leis são apontadas pelos agricultores como necessárias, mas também

limitantes para eles que têm um acesso precário à terra, especialmente em função da área

pequena. Deste modo, a “terra limpa” passou a ser o grande filão do mercado de terras na

comunidade e ela compensa sacrifícios da família. A expressão “terra limpa” significa, no

geral, terra sem mata e plana, porque a ausência dos rios ou arroios evita tanto a

obrigatoriedade da mata ciliar como a possibilidade da erosão.

Óia, as terra aí depende né, o local i tar né? Às veiz é alto o preço, de repente abaxa, depende. Mais
às veiz é... acha meio baratão, de repente os cara loqueium no preço, os cara pagum tamém porque
eles querem comprá, elis num querem sabe [..] Óia, os pessoar que vem de Curitiba. É só o que
vem de lá, porque daqui memo... O que tá aqui né, ele já... Que nem nós no causo, se for pa nós
compra um terreno aqui, pra nóis aqui dentro do Santo Amaro aqui, pra nói num serve [..] Porque
aqui num dá pa prantá. Aqui é tudo dá mato. Aí ocê vai mexê num troço desse aqui né, im
cumparação, uma aguada como passa... Qui nóis temo aqui um arroio desse aí. É que aqui num
adianta né, eu pegá i compra. (fala a esposa) “Ah uma terra limpa”. Não, se surge uma terra limpa
que possa comprá, daí o caboclo tem que se esforça de compra né? Óia, viu, aqui é muito poco.
Aqui num tem. Ma esse a gente interessá interessava né? Mas é... quem tem terra no limpo memo,
num vende, né? Que nem eu tava falando desses parente meu ali. Eu fui lá, até pa alugá ou comprá
um pedaço, mas num.... por inquanto num teve acerto cus home. O preço, sabe que o troço aumento
[..] Hoje se for pa comprá um terreninho quarqué, que seja limpo aí, menos de milão num compra,
o litro. É mil (R$ 1.000,00) o litro i não... num acha [..] prá comprá barato aí mais é terreno caído
bastante. Daí acha. Agora limpo memo num tem. Esse é muito difícil pa achá. Muito difícil memo
(entrevistado 2).

A noção de “terra limpa", tal como em Mergulhão, demonstra o aspecto cultural da

relação do agricultor com a terra, em que o trabalho e os seus frutos ocupam lugar central,



131

porque exprime de certa forma, a realização de um projeto de vida calcado no árduo esforço

dos imigrantes (no caso de Santo Amaro Um são os poloneses) que vieram para o Brasil.

Como diz Chang (1988, p. 35), com base nos escritos de Wachowicz (1981), desde o início da

política de imigração européia do século XVIII/XIX “apesar das precárias condições de

produção, o imigrante polonês era imbuído de um espírito de laboriosidade e de ânsia por

terra fora dos padrões conhecidos pelos brasileiros”. Se de início os poloneses tinham ânsia

por terra e a desbravavam derrubando o mato para poder cultivá-la, agora as limitações de

acesso à terra colocam o mato como um limitador à reprodução da família e à possibilidade de

crescer e prosperar.

O arrendamento ou o aluguel de terras cultiváveis é comum entre as famílias do

lugar. Em comparação com as outras duas comunidades, Santo Amaro Um apresenta o maior

índice de arrendamento ou parcerias. Como indicam os dados da pesquisa de campo,

Mergulhão possui 2 estabelecimentos com arrendamento e 1 com parceria; Postinho tem 1

estabelecimento com arrendamento e 4 com parcerias; Santo Amaro Um tem 8

estabelecimentos com arrendamento e 6 com parcerias. Tal índice justifica-se tanto pela

intensificação na produção de olerículas voltada para o CEASA como pelo fracionamento das

áreas ocorrido pelo processo de sucessão do patrimônio fundiário.

A estratégia do arrendamento ou da parceria para compor o estabelecimento

familiar representa, por um lado, uma opção menos arriscada que a compra de terras, porque

tanto os altos preços operados atualmente como o fato da agricultura ser uma atividade que

depende das condições naturais (oscilações climáticas) podem colocar em risco a reprodução

do estabelecimento pelo endividamento. Por outro lado, coloca riscos pela falta de garantias

sobre a permanência do arrendamento de um ano para outro, porque a valorização das terras,

interferindo no aumento do valor do aluguel, conduz à troca de arrendatário pelo que pagar

melhor (principalmente em relação aos “chacreiros” que, por serem de fora, não têm o

compromisso do trato verbal que era habitual entre as famílias), o que leva à precarização das

relações entre vizinhos (em geral entre as famílias do lugar e os “chacreiros”) e da qualidade

das terras. Não havendo garantias para o acesso a estas através do arrendamento ou parcerias

nas três comunidades pesquisadas, principalmente no caso de Santo Amaro Um, a compra

continua sendo uma possibilidade, mas não sem riscos. Nesse sentido, o depoimento a seguir

é muito ilustrativo:

Não, aqui não encontra terreno pra compra [..] encontra, é só você indo... Só que o preço é muito
arto. [..] aqui varia. Aqui você vai pagá, um alqueire de terreno aqui de quinze a trinta mil. Nóis
pretendia comprá mais terra, pra comprá mais um arquere o dois pelo menus pra nóis. Não dá sabe
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purque? [..] ocê tinha que ter mais terreno e plantá mais, com o trator ele é possível faze isso aí,
mas tem que tê mais terreno, depende de mais gente, depende de mais custeio, sabe, aí o que
acontece [..] só que agora não consegue, se eu for financiar um alqueire de um terreno, pelo banco
HSBC, um exemplo, nós temos folha de cheque lá, e no Banco do Brasil temos financiamento, vou
financiar um terreno aqui, um exemplo, no HSBC. Vinte mil reais. Eu consigo, eu tenho crédito pra
vinte mil, o que que vai acontecê, eu tenho que penhorá a caminhonete, ou o trator. Isso é o meu
problema, daí ele faiz, tem que pagá semestral ou anual. Ehhh ..se for mensal, donde vou arrancá
mil e pouco por mês? Tem mês que gastemos tudo o que temo, que eu devo pro mercado, ficamo
devendo pra casa de agropecuária de defensivos, você tem que ter um limite, um prazo, um cheque,
uma amizade pra você tocá um barco, sabe. A saída é alugá, é alugá os pedacinho, e você tentá na
safra, assim, tem ano que você sai, tem ano que fica no vermelho. Depende do que? Do tempo. Se o
tempo correr bem, boa produção. De repente o tempo corre mal, mal produção. E tem mais: quando
que eu alugo o terreno, melhoro, daí eu faço adubação verde, não tenho contrato, olha, pra eu virá a
terra ... daí ele liga ali em casa, “viu, o negocio é o seguinte, amigo” [..]  porque a turma tem medo
de contrato, eles acha que com um contrato de um ano você tá querendo fica... Tem gente, que nem
tem um burro lá no nosso lugar que dá até nojo. Ignorante, tipo assim, você pranta, você cuido bem
da pranta. Você pode ir prantando no terreno dele. Se você for bem a turma já te engorda o olho, já.
Se você tomar no nariz eles falam mar. Agora se eu arumo um terreno aqui alugado da pessoa,
digamos que você compra uma chacrinha aqui, um exemplo. Você tem um terreno aqui, você
compro só pra empregá o dinheiro. Você quer que prante, você fala, “o negócio é o seguinte, eu
quero que você prante, quero que você prante milho, esse ano, e quero fazer o rolão” eu pranto no
teu terreno, e nós acertamos com você, mas eu quero saber se você vai me alugar ano que vem, não
adianta eu aruma o terreno pra você, bem arumadinho, e daí eu forço o trator, e me esforço, tudo, e
esse terreno aqui é uma jóia, deixo do tipo que você qué. De repente, vai quinhentos pau o arquere.
Vem uns que diz, “não seja buro, rapaz, eu te dou mil reais esse ano”, você nem me avisa, você
manda o cara prantar. Aí tá louco, rapaz, é difícil, mesmo! Existe muito, existe muito desse tipo [..]
é o tipo de gente, as família que vieram de fora né. (entrevistado 32).

Na discussão sobre a transmissão do patrimônio fundiário, aparece mais

nitidamente a noção de que a terra é um patrimônio também sociocultural e que a luta pela

manutenção desse patrimônio passa pela estratégia de assegurar a sucessão da terra para os

descendentes. No entanto, o processo de sucessão não ocorre sem tensões, inseguranças e

temores sobre a possibilidade concreta da sucessão garantir a reprodução da família no

estabelecimento. Praticamente a totalidade dos entrevistados das três comunidades tem, nos

seus projetos de futuro, a preocupação com a sucessão desse patrimônio e a expectativa de

continuidade da propriedade e das atividades desenvolvidas pela família.  Estar convencido,

de alguma maneira, de que o patrimônio fundiário permanecerá na família é uma motivação

tanto para a expansão deste como para o estabelecimento de novas estratégias produtivas e

técnicas. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto mais inseguro sobre as

possibilidades reais da sucessão, menor o interesse na ampliação do patrimônio fundiário. Isso

pode ser observado em alguns depoimentos dos responsáveis das três comunidades.

Em Mergulhão, a valorização das terras e a abertura para o turismo rural, aliadas à

forte produção de olerículas voltadas para o CEASA e à produção de leite, fazem com que a

maioria das propriedades tenha descendentes interessados em manter o estabelecimento

familiar. Entretanto, isso não é garantia para a totalidade dos estabelecimentos, seja porque a

valorização das terras abre oportunidade para a venda com ganho razoável, o que acaba
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atraindo o interesse de vários sucessores, seja porque existem sucessores com outros projetos

de vida. Esse último caso é mais comum nas famílias com pequeno número de membros e nas

quais os únicos sucessores são mulheres que já se desvincularam nas atividades no

estabelecimento familiar.

O pai já não qué saber de nada, ele só quer ir pro bingo e namorá. Isso aí a gente vai dividir daí [..]
nós somo em quatro [..] e todo mundo quer um pedacinho, não tem esse negócio de... só que a
gente ta num dilema aí, de faze um acordo, porque dessa parte aqui (onde tem a casa e a cantina de
vinho), todo mundo quer um pedacinho, por causa do turismo rural aí, né, eu to pensando em
construir uma adega aqui né. Só que até hoje eu não fiz porque não sei onde que vai, né, onde que
vai fica a minha parte, se vai ficar aqui, ou aqui ou aqui. Agora no mês que vem to querendo vê
isso, nóis temo que decidi porque eu quero construí. Não vô faze uma adega que nem lá do
Bortolan né. Mas um dia, se for faze, fica bom faze aqui né. Embaixo da terra e tal. Só
que..(entrevistado 18, com 70 anos, pai de 2 filhos e 2 filhas).

Ah, o que eu comprei eu já passei pra todos eles, pros fio né [..] já dividi. Os fio já tão comprando
também, um já compro [..] ele já te, e ele queria comprá mais uma agora. Ma aqui ta enrolado, ta
tudo embrulhado (área que recebeu de herança do pai onde está as benfeitorias e o pesque-pague),
isso aqui e de 3 arquere. Mas isso daqui não vale nada, aqui não dá pra prantá o arroz nessa panelão
aí. Aqui num tem título por causa de um irmão só [..] é, ele assinou né, os outro tudo desistiu e ele
não desistiu né [..] sempre tem um espírito de porco no meio [..] não, ele concordou sabe. E, nóis
fizemos reunião tudo, na casa do meu nono, que é irmão dele. Daí depois que morreu o sogro né,
fizemo essa reunião e todo mundo desistiu e ele também tinha concordado. E daí foi de uma última
hora, em cima da hora, daí, deu pra trás sabe [..] agora ele vai assinar ou vai ficar com a parte dele
ali no lago. Pegou um advogado. Foi a mulher dele que não deixô, entro no meio, é daquelas bicuda
sabe [..] é porque, sabe o que que é, daí a outra irmã dele, ela disse assim, no dia da reunião, ela
disse assim, ó, eu não te digo que eu te dou, que eu te passo, eu não te digo nada, eu vou resolve, só
que eu não dou, porque eu quero a minha parte, ela disse. Mas só que eu vendo, ela disse assim.
Daí nóis cumpremo a parte dela e quando ele soube que nóis paguemo pra ela ele ficou...[..] ele
não, ela. Ela que não deixou ele assiná [..] é, e daí ficou assim, daí [..] i agora ele não qué vende [..]
ele não que nada. Ah, mas cada um faiz o que acha [..] fica com a parte dele lá no cantinho [..] um
dia paga né, quem faz um mal, paga com mal né. Eu não tenho nada contra eles. Eles que meio que
viraram a cara [..] não devia ser assim né. A gente não leva nada dessa vida né. A gente não leva
nada dessa vida né [..] que valor que tem esse banhado? Só pra criar sapo [..] ma pra nóis, amanhã
ou depois nóis morremo, né. Pior os filho né, que tão em cima (entrevistado 20, com 61 anos - pai
de 4 filhos e 2 filhas).

Acho que não tem o que fazer mais na propriedade. Acho que a filha mais nova, ela ainda mora
aqui, mas já trabaia e estuda na cidade [..] num sei . (entrevistado 3, com 52 anos - pai de 2 filhas).

Em Postinho, a maioria dos entrevistados na última etapa da pesquisa de campo

era casais com idade em torno de 40 anos. A preocupação com o futuro da propriedade está

em estreita relação com as possibilidades concretas de garantir a sobrevivência dos filhos.

Essa garantia, em quase todos os casos, é através do reflorestamento, que é considerado como

uma estratégia que permite construir uma poupança para os filhos e, em alguns casos, também

para a velhice. Porém, essa prática encontra na restrição ao acesso à terra, tratado

anteriormente, um obstáculo a ser superado.

Ah, eu espero que ele assuma sim, eu falei pra ele, que nem, eu queria botar ele num colégio
agrícola né, eu falei pra ele que ia botar num colégio agrícola, mas ele não quer, teve uma época
que ele quis, ele tinha vontade, mas ele é tímido né, ele tem vergonha, ele é tímido, ele acha que
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fica longe é ruim, mas eu tenho vontade de bota ele num colégio agrícola, e ele tem vez que ele
fala, tem vez que ele fala de compra uma outra propriedade pra ele aqui do lado, porque o homem
que vende né, uma área de seis alqueires, que ele fala de comprá, eu falo: não, é bom, tem que
comprá mesmo. E ele tá falando de plantá reflorestamento pra ele, pra você ter uma idéia, ontem
ele colheu semente de eucalipto, ele foi lá embaixo, ele foi cortá uns paus secos que tinha lá
embaixo, uns pedaço de eucalipto que secaram lá embaixo, aí, ele viu as sementes, ele colheu
ontem de noite, ta preparando as sementes, falou pra mim: será que nasce a semente? Falei pra ele:
claro que nasce, a semente é boa. Não, não tem, por enquanto não pode compra [..] mas eu sempre
digo, quem tem vontade, tem sonho, consegue.(entrevistado 23, com 41 anos – pai de 2 filhas e 1
filho).

 Oi...É só pros filho esses pinus, que a gente usa pro futuro deles, porque eu outra coisa... não sei te
dizê. Esses que vai sê o futuro deles um dia..É, se puder estudá e fazê na...[..] ma é meio difícir,
né..Por que fazê uma faculdade, por exemplo, eu tenho minhas subrinha ali, duas, que fizeram
faculdade..E que ela... se empenho, né.. Mas é isso que eu digo, às veiz estuda, faz uma faculdade
às veiz a gente num... num... num aproveita porque não existe muito... é, é... tem muitos estudado
qui num tem o quê fazê quase, né.... É isso que eu sempre falo, que se, se plantá pinho, se... vai sê
mais acho um futuro mio pá eles do que estudá... eles até a terceira série tem que estudá... que nóis
podemo aqui, né.. É, o segundo grau, né (entrevistado 18, com 45 anos - pai de 3 filho e 2 filhas
pequenas).

Bem, eu como posso dizê, refrorestamento de arguma coisa que eles possam tira [..] deixá mais ou
menos colocado, é... só [..] que como diz, a gente vai fracassando, pra chegá nesse dia pra chegá
nesse resurtado, o que que tem que fazê? Tem que tê um pouco de paciência, porque sempre vai
aparecer um pouco de sarna no meio. Eu sou um deles...[..] Ma pra refrorestá precisa volta pro
fumo [..] é, porque tipo a firma do fumo na verdade ela incentiva dessa maneira e ela fornece a
muda de eucalipto, ela mesmo fornece... o que interessa é prantá. Tipo a gente paga, ela vem fazê o
pidido de quantos mil pé de fumo ocê vai querê prantá, 30 mil, então se vai querê fumo e de
eucapilto? Que nem este ano nóis dissemo, nóis queremo mir muda de eucalipto prantada. Pro ano
que vem por exempro nóis não podemo faze tudo também porque eles cobram, daí vai aumentado
os valores pra nóis paga a firma. Ano que vem por exemplo eles vem de vortá, faze o novo pedido.
Quantas mil muda de eucalipto você quer? Agora nóis queremo duas mir [..] nóis queremo chega
em dez mil (entrevistado 28, com 45 anos - pai de 2 filhas).

Em Santo Amaro Um, a pressão pela limitação ao acesso à terra também é um

fator que pesa nas decisões sobre o futuro do estabelecimento. Aliada a esse aspecto, observa-

se, em vários depoimentos, a existência de uma relativa insegurança na compra de novas áreas

de terras vinculada ao temor de que os filhos não permaneçam na propriedade familiar e,

assim, não garantam a reprodução desse patrimônio construído através da história dos pais e

de seus ascendentes.

Cê qué dize o futuro pra, pra dexá pra família? Ai, o que eu penso assim é que tem que segurá esse
tereno pra mim dá um pedacinho pra cada um dos fio quando eu morre, que daí eles repartem cada
um, um pedacinho, né? O que eu penso, porque mais a gente não vai pode comprá eu acho, tudo
difícir, né?. Ai, eu num quero comprá mais terreno [..] num adianta [..] melho alugá. Que tem muita
gente, sabe o que que é o pobrema? Você faiz pra muitas famílias, né? Você trabalha pra deixá pros
filhos, coisa e outro. Mais tem famía que executa se eu mandá, não vai vende o que o pai deixo, ma
outros vão vende. Vamo deixá aqui pro futuro, o pai e a mãe trabalha. Ah, ma se morre hoje,
amanhã tudo vende, troca pur carro véio, troca por caminhão veio, sabe como é? Perde tudo o que
os pai trabalhou. Que nem aqui, aqui tem um vizinho coitado, coitado do veio. O veio comia
farinha, só pra deixá pros filho. Ah, moreram, brigarum tudo, um pegava um arquere, pegava dois,
trocava por carro veio, outro por caroça véia, outro por ..., sambaram com tudo. [..] até a granja que
o veio tinha, uma granja que o veio tinha de estimação, o veio ficava a noite intera cuidando lá.
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Venderam pra um cara, ninguém sabe pra quem que venderam. Pegaram o dinheiro e oh
(entrevistado 14, com 55 anos – pai de 2 filhas e 2 filhos).

Nossa tera fica pros fio, fica com a famia né. [..] bão, se vão ficá ...isso é problema deles né porque
hoje em dia sabe como é que é a família da pessoa, as vez como to falando, enquanto ta no nome da
pessoa ninguém num vende as terra nada, só que caiu nas mão dos filho, dai eles faze, a maioria
vende, isso é como eu to falando, o problema dos chacreiro, é isso ai né. [..] ma a maioria eu acho
que querem ficá, que nem um filho acho que ele vende o pedaço dele, mas otro gosta mais da roça
[..] ma agora o otro parece que num tá muito chegado a lidá cum roça, por que mandarum ele
imbora da seraria agora, tava empregado na serraria, então não sei, pode ser que fique na roça, a
gente também num sabe né. Purque as pioca (meninas) hi essas ai nem pensam em ficá na roça,
esse ai é difícir [..] é, já são empregadu tudo memo as meninas elas trabaiam na cidade e uma quer
estuda facurdade... que Deus ajude que passe. Ma pro futuro [..] eu acho que assim, a gente da
idade que tá agora de agora em diante, eu acho que o sonho é ficá como tá né. (esposa fala) ma eu
tenho uma vontade de arumá minha casa, que minha casa muito pequena (entrevistado 13, com 60
anos - pai de 3 filhas e 3 filhos).

Da herança do meu pai, eu tive que pagá tudo do meu borso. Aí tivemo qui reparti os lote, eu tive
que pagá tudo do meu borso, não vieram me ajudá e, óia, me deram muito contra eu bastante. [..]
nóis era em seis, já moreu treis. Os irmão herdaram e venderum na mesma hora que pegaram o
terreno já venderum. Esse irmão aí da frente até hoje eu vo por lá, tudo, ele quase não vem aqui.
Ele vendeu um tereno grande no Espigão das Anta que eu tinha dinhero pra paga na hora, ele
vendeu pra um cara aí que levou uns quatro ano pra paga pra ele. E ele não me ofereceu o terreno.
Essa irmã que faleceu também ficou aqui já, em cima, o terreno, junto comigo, venderum pra um
outro cara estranho e não quiserum vendê pra mim. É meu sentimento.....(entrevistado 9, com 58
anos – pai de 3 filhas e 1 filho).

É possível afirmar que a questão da terra vista como um patrimônio familiar

coloca em evidência a inter-relação existente entre as estratégias de reprodução do

estabelecimento rural com as de reprodução da família. Estratégias que são estabelecidas em

um determinado espaço físico e social em que se desenvolve a vida das famílias, as quais

revelam diferenças das posições na estrutura social e nas disposições para a ação e, ao mesmo

tempo, semelhanças quando observados o sentido e a finalidade de tais ações. Ou seja, ao

estabelecer as estratégias fundiárias, todos os agricultores pesquisados, mais especificamente

aqueles envolvidos na pesquisa guiada, procuraram enfrentar as limitações e as pressões do

mercado de terras e aproveitar as possibilidades abertas pelo mercado para os produtos

oriundos da agricultura familiar, com o objetivo de manter a família no estabelecimento rural.

As estratégias de sucessão do patrimônio fundiário, levantadas a partir dos depoimentos

acima, demonstram especificidades em cada uma das comunidades, o que não significa que as

mais comuns em Postinho (reflorestamento) não sejam também utilizadas por agricultores de

Santo Amaro Um. Da mesma forma, não quer dizer que estratégias destinadas a enfrentar as

restrições pela valorização das terras em Santo Amaro Um (arrendamento e parcerias) não

estejam presentes em Mergulhão. As diferenças têm origem nas particularidades em relação à

ocupação e ao uso da terra, ou seja, no uso dos recursos naturais disponíveis e na história das

famílias e suas tradições culturais.
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As singularidades observadas entre as comunidades não encobrem o fato de que as

estratégias fundiárias ali identificadas se alinham com as de outras comunidades de

agricultores familiares no país, tanto no objetivo – manter a família ou parte dela no

estabelecimento rural – como no meio – utilizar-se do próprio potencial que representa ter na

família o espaço social básico em que as carências e as restrições são enfrentadas. Isso pode

ser constatado no uso compartilhado da terra de forma generacional, o que também se pode

dizer das demais estratégias, como será visto em seguida.

3.2. As estratégias produtivas e técnicas: herança sociocultural, os impactos da

modernização e a opção pelo sistema atual

Para compreender as estratégias produtivas e técnicas dos agricultores familiares

das três comunidades pesquisadas, é mister saber quais e por que as opções produtivas e

técnicas ocorreram e os impactos gerados sobre o estabelecimento rural (aspectos ambientais)

e sobre a família. Nesse sentido, é fundamental considerar as contribuições dos estudiosos dos

sistemas de produção que permitem identificar objetivamente os sistemas existentes e,

fundamentalmente, recuperar, na trajetória familiar, os motivos e os resultados de tais opções.

Considerando alguns aspectos do conceito de sistema de produção de Dufumer

(1996) trabalhado por Miguel (1999), é possível compreender a dinâmica produtiva das

famílias agricultoras das três comunidades pesquisadas. Segundo Miguel, um sistema de

produção “é a combinação de sistema de cultivo 49 e /ou sistema de criação50, dentro dos

limites autorizados pelos fatores de produção que uma propriedade agrícola dispõe (força de

trabalho, conhecimento técnico, superfície agrícola, equipamentos, capital etc). Integra

igualmente as atividades de transformação e conservação de produtos animais, vegetais e

florestais realizados dentro dos limites das unidades de produção” (MIGUEL, 1999 51). De

acordo com essa orientação, é possível identificar, de modo geral, quais são as estratégias

produtivas estabelecidas pelas famílias e de que modo elas se distribuem no espaço físico das

comunidades.

                                                
49 Sistema de cultivo: tipo de cultura, ordem de sucessão das culturas, itinerário técnico (Sebillote, 1990, apud
MIGUEL, 1999)
50 Sistema de criação: criação de animais domésticos para a produção de leite, carne, etc. ou com outros
objetivos como para fins religiosos, status social, etc. (Landais et all, 1987, citado por MIGUEL, 1999).
51 O texto completo foi acessado no site www.ufrgs.br/pgdr/textosabertos/art_lovois_sem_ufpr em agosto de
2005.
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Na comunidade de Mergulhão, a área total ocupada pelos 22 estabelecimentos

pesquisados é de 252,90ha, excluídas as áreas com construções. Dessa área, 45,7% é utilizada

com lavouras temporárias (20 produtores têm lavoura temporária); 23,7% com mata natural

(15 estabelecimentos); 9,7% com pastagem natural (14 produtores); 7,1% da área com outros

usos; 4,8% possui mata plantada (9 produtores); 4,0% está sem uso (5 estabelecimentos);

2,5% com lavoura permanente (9 produtores); 1,9% com pastagem plantada (1 produtor) e

0,5% da área está ocupada com hortas e pomares caseiros (12 produtores).

Na comunidade de Postinho, a área total ocupada pelos 32 estabelecimentos

pesquisados é de 299,66ha, excluídas as áreas com construções. Dessa área, 29,6% é utilizada

com lavouras temporárias (30 produtores); 26,3% com mata natural (24 estabelecimentos);

20,4% com pastagem natural (17 produtores); 11,0% da área com mata plantada (20

produtores); 5,3% está sem uso (8 estabelecimentos); 4,6% com pastagem plantada (3
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produtores); 1,6% com outros usos (2 estabelecimentos); 0,7% da área está em pousio (2

estabelecimentos) e  0,5% da área está ocupada com hortas e pomares caseiros (18

produtores).

Na comunidade de Santo Amaro Um, a área total ocupada pelos 40

estabelecimentos pesquisados é de 323,21ha, excluídas as áreas com construções. Dessa área,

52,3% é utilizada com lavouras temporárias (39 produtores); 13,9% com mata natural (31

estabelecimentos); 11,3% com pastagem natural (19 produtores); 7,8% da área com mata

plantada (19 estabelecimentos); 4,6% da área com outros usos (5 produtores); 3,6% com

pousio (4 produtores); 2,5% da área possui lavoura permanente (11 produtores); 2,2% está

com pastagem plantada (9 produtores); 1,2% da área está ocupada com hortas e pomares

caseiros (32 produtores) e 0,6% está sem uso (7 estabelecimentos).

É importante observar que, de fato, a área destinada à lavoura é maior na

comunidade de Santo Amaro Um (52,3%), seguida de Mergulhão (45,7%), que tem na

olericultura/milho/feijão e, em menor escala, na fruticultura, o maior volume de produção

(área com lavoura permanente com igual volume nas duas comunidades: 2,5%). No caso de

Postinho, a área destinada à lavoura temporária (29,6%) é bem menor e está mais vinculada à

produção do fumo para as empresas integradas e às culturas de autoconsumo e venda de

excedente, como milho, feijão, mandioca e inhame. Chama a atenção o fato de a área com

lavoura ser pouco superior à área com mata nativa (26,3%) e à com pastagem natural (20,4%),

o que denota tanto o aspecto da tradição e força do sistema de criação e da pouca

intensificação da lavoura voltada para o mercado como o fato de estar localizada nas

proximidades da Serra do Mar e das empresas de reflorestamento (que atraem os órgãos

fiscalizadores), o que inibe em parte o desmatamento para além do percentual permitido por

lei. A maior área sem uso é justamente nessa comunidade – de Postinho (5,3%), seguida de
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Mergulhão (4,0%), o que permite supor a existência de áreas impróprias para o plantio pelas

restrições naturais de relevo e solo, além de uma possível tendência para a diminuição das

lavouras, como apontada em depoimentos dos entrevistados, os quais atribuem o fato, no

primeiro caso, à extinção do criadouro coletivo e conseqüente redução da lavoura de milho e,

no segundo, ao estímulo ao turismo rural.

Para construir um quadro mais detalhado sobre os sistemas produtivos das

comunidades pesquisadas, foram utilizadas as informações sobre os sistemas de cultivo e de

criação e as referências sobre o destino dos produtos. Deste modo, o sistema produtivo ficou

definido a partir da produção predominante voltada para venda e/ou para venda/consumo, ou

seja, quando a produção é voltada toda ou em parte para o mercado. Quando a produção é

voltada exclusivamente para o consumo próprio, a designação do sistema ficou genérica:

“autoconsumo”. Em tal sistema, foi considerada toda a produção voltada para a manutenção

da família, para alimentação dos animais e para a produtividade do solo (no caso de

incorporação das sobras da produção como adubo). Para melhor qualificar a produção voltada

pata o autoconsumo, optou-se pela adoção de um número que indica a diversificação dessa

produção através dos seguintes critérios: baixa diversidade - 1 - compreende uma produção de

até quatro produtos; baixa para média diversidade - 2 - equivale à faixa de 05 a 09 produtos;

média diversidade - 3 - está entre 10 a 14 produtos; média para alta diversidade - 4 - equivale

a uma produção de 15 a 19 produtos; alta diversidade - 5 - significa uma produção de 20 e

mais produtos. Essa hierarquização permite compreender melhor a importância ou não da

produção para o consumo próprio – a qual, em geral, não é contabilizada –  para poder

observá-la no conjunto das estratégias familiares. Para estabelecer a contagem dos produtos

que compõem a pauta da produção de autoconsumo, foi somada uma por uma das culturas,

criações e os derivados da produção vegetal e animal (incluindo compotas, conservas etc) e,

no caso da horta e pomar caseiro, foram contados como 1 pela dificuldade de identificar toda

a variedade das pequenas hortas e pomares domésticos.

Pela análise de todos os estabelecimentos familiares pesquisados, foram identificados

20 sistemas produtivos. Os sistemas voltados para venda e/ou venda/consumo, excluídos

aqueles voltados apenas para produção de autoconsumo, são: 1: olerículas/grãos; 2:

olerículas/fruti; 3: leite/grãos; 4: aves (integração); 5: fumo/pecuária; 6:

olerículas/grãos/pecuária; 7: olerículas/aves (integração); 8: autoconsumo; 9:

fumo/olerículas/grãos; 10: fumo; 11: grãos; 12: carvão/pecuária; 13: pecuária; 14:

fumo/pecuária; 15: leite/olerículas; 16:  olerículas/húmus; 17: leite/derivados; 18: uva/vinho;

19: grãos/vinho; 20: olerículas/pesque-pague. Destaca-se o fato de que em todos os sistemas
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produtivos indicados acima há uma produção voltada apenas para o  próprio consumo que não

foi identificada porque a opção foi pela qualificação dessa produção pelo nível de

diversificação, como explicitado anteriormente.  Deste modo, o quadro abaixo permite

identificar os sistemas existentes em cada estabelecimento das três comunidades pesquisadas.

Quadro 06 – Síntese dos sistemas produtivos das três comunidades pesquisadas, em 2004

Sistemas produtivos Total

 Comunidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mergulhão 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 2 2 22
Postinho 2 3 1 0 0 0 0 12 2 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 32
Sto Amaro 13 9 2 2 1 5 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

     Total 20 16 3 2 1 5 3 14 3 7 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 94

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Segundo os dados levantados junto aos agricultores das comunidades pesquisadas,

observa-se que, no caso dos grãos, a opção é apenas pelo milho e pelo feijão. No caso da

olericultura, há 31 espécies presentes nesses sistemas produtivos, a saber: mandioca, batata-

inglesa, berinjela, cenoura, couve manteiga, alface, repolho, batata-salsa, tomate, pimentão,

cebola, brócolis, couve-flor, abobrinha, quiabo, alho, cheiro-verde, pepino, rúcula, jiló, alho-

poró, rabanete, acelga, almeirão, espinafre, pimenta, inhame, vagem, abóbora, batata-doce,

beterraba. Em relação às frutas, constam 15 variedades, a saber: pêssego, uva, ameixa,

nectarina, morango, caqui, ponkan, laranja, pêra, figo, limão, maçã, goiaba, jabuticaba,

melancia. E ainda há as forrageiras ou cobertura vegetal: azevém, trevo, aveia, capim. Na

denominação “pecuária”, foram consideradas todas as criações existentes: eqüino, ovino,

caprino, gado corte, gado leiteiro, suínos, peixe, aves. No caso das aves, a opção foi

diferenciar os sistemas que são integrados, por isso a utilização da denominação aves

(integradas)  desvinculada da denominação geral de pecuária, usada nos demais casos.

Em síntese, como demonstra o quadro acima, em relação a Mergulhão, os sistemas

predominantes são aqueles vinculados à olericultura, fruticultura, pecuária, produção de leite

e produção do vinho. Em Postinho, é a produção para o autoconsumo que predomina (12

casos), principalmente desenvolvida pelos aposentados e trabalhadores agrícolas e não

agrícolas fora do estabelecimento rural, seguida pelos sistemas vinculados à produção do

fumo combinada ou não com outros produtos (9 casos), tendo ainda a pecuária, grãos e

carvão. Em Santo Amaro Um, predomina a olericultura combinada com grãos, fruticultura,

pecuária, aves integradas e o fumo, esse último em menor escala.
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A partir desse quadro geral, é fundamental recompor as trajetórias produtivas que

permitem compreender como se desenvolveu a agricultura e quais foram as estratégias

estabelecidas pela família, as quais permitiram e permitem a reprodução dessas no formato de

agricultura familiar. Foi possível reconstruir essas trajetórias a partir dos depoimentos dos

entrevistados durante a pesquisa guiada (terceira fase). Tal reconstrução foi realizada através

das lembranças dos atuais membros da família responsável pelo estabelecimento relatadas,

por vezes, com muita emoção. Trata-se da história de vida das famílias, nas quais constam as

experiências de sofrimento, decepções, alegrias, aprendizados e bravura. Com base nessas

histórias, que compõem o habitus dos agricultores entrevistados, foi possível estabelecer uma

cronologia com marcos fundamentais das mudanças ocorridas na produção, no trabalho, nas

práticas técnicas e na vida das famílias.

Em Mergulhão, a faixa etária média dos responsáveis pelos estabelecimentos que

foram entrevistados na terceira fase da pesquisa de campo é de 64 anos52, o que permitiu

evidenciar as principais mudanças ocorridas na família e na comunidade durante um tempo

histórico mais longo. Como membros ativos dessa história, os relatos permitiram evidenciar

algumas referências aos avós (imigrantes italianos e poloneses), mais detalhes sobre as

trajetórias dos pais e mais precisamente as mudanças vivenciadas pela sua família, a qual

contém os principais impactos do processo de modernização no rural brasileiro (décadas de

60/70) e da fragmentação do estabelecimento familiar pelo processo de sucessão (3ª geração).

As estratégias produtivas estão vinculadas a esses dois fenômenos: o primeiro evidencia como

o global inside sobre o local e o segundo como o local condiciona as opções e seleciona o que

do global se insere nas estratégias das famílias. Tais condições englobam as vivências dos

agricultores, suas experiências produtivas e seus aprendizados.

Observa-se nos depoimentos o que pode ser sintetizado em três grandes fases na

trajetória das famílias: a primeira, com base na policultura-criação e na mecanização com

tração animal; a segunda, com base na intensa produção leiteira e a fase atual, marcada pela

olericultura e pelo turismo rural, o qual fez intensificar a produção tradicional do vinho e de

outros derivados da produção agropecuária. A primeira fase está relacionada com o

desbravamento da região que, de “mata fechada”, foi transformada pelos avós em terra para a

produção direcionada, basicamente, para atender ao consumo familiar e à venda de

excedentes para o “pessoal de Curitiba”, como vimos no histórico das comunidades no

                                                
52 Das 22 famílias pesquisadas na comunidade de Mergulhão, 11 tinham membros aposentados. O que chamou a
atenção foi o fato de que a maioria dos aposentados participa com um percentual menor que nas outras duas
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capítulo anterior. Os fragmentos das lembranças dessa fase têm por base a convivência

enquanto crianças com os avós, mas, principalmente, os relatos e vivência com os pais. São

experiências que foram passadas de uma geração para a outra e que, mesmo contendo as

mudanças e transformações pelas quais as familiais passaram, permanecem em ações e

valores familiares até hoje. Os camponeses europeus já haviam vivenciado as mudanças

trazidas pela segunda revolução agrícola, por isso dominavam a mecanização com trabalho

animal (arado sem lâmina transversal, plantadeira manual e carroça), a adubação orgânica, a

rotação de culturas e a união do processo de cultivo e criação.

A policultura-criação e o uso do arado foram práticas que predominaram em

Mergulhão. O milho, associado à criação de animais (suínos, vaquinha de leite, galinhas), é o

produto mais citado pelas famílias porque ele era fundamental na lógica da manutenção da

colônia, já que servia tanto para o consumo familiar (farinha de milho) e dos animais como

para a venda. Junto com o milho, o feijão e a uva para a produção do vinho, seguidos das

“miudezas” produzidas pela família, foram os produtos mais citados. Nessa denominação de

“miudeza” entrava um pouco de tudo: verduras, moranga, mandioca, arroz, leite, queijo,

manteiga, carvão, entre outros.  Todo o excedente era levado nas carroças para ser

comercializado em Curitiba. Existem poucas referências ao uso da adubação orgânica e da

rotação de culturas e mais em relação ao consórcio de milho e feijão nas práticas dos pais. No

entanto, as duas primeiras são práticas comuns nas experiências produtivas dos entrevistados.

Deste modo, nessa primeira fase, é possível dizer que parte das experiências “racionais” com

a terra, trazidas pelos imigrantes europeus, foi utilizada na comunidade. É possível atribuir à

fertilidade do solo virgem e à abundância de sol e água os descuidos  no trato com a terra, até

porque isso reduzia a penosidade do trabalho familiar.

Ih aqui num tinha nada...o “arame farpado”, truxeram da Itália, é aquela coisa de espinho que nasce
amarela [..] pra faze, pra faze a... cerca [..] agora se esparamo pra tudo que é lado [..] falam espinho
de cerca, né? Espinho de cerca como dizem aí porque era pra cercá os animal [..] é, agora se
esparamo aí [..] porque arame não tinha. É uma pranta amarelinha que quando floresce é bonito [..]
ele dá uma luz forte... ele dá um... mas ele chega a dois metros de altura, né [..] é bem, bem lenhoso
o tronco, forte, duro, duro [..] eu arranquei bastante disso aí.. Ma tira, ma nasce sempre [..] ma
agora é pouco, né? tinha mais [..] é pipino... ele se esparama, a semente, raiz se esparama mesmo
[..] não sei, não sei... porque a terra é fértil, né? Chove sempre... e lá na Itália não chove tanto, lá
seis meses pára tudo. E aqui é sempre úmido, né? Inverno e verão sempre úmido e ele vem, é
bonito... como tudo outras plantas vem [..] nem praga nenhuma ataca ele, né? (entrevistado 5).

Italiano é um bicho desgraçado, né? É fogo memo... [..] no tempo do meu avó, lá no arto, em cima
era tudo parera [..] tudo parera, mas aquele sistema da Itália ... podava, feito um arame só e podava,
não tinha desse tipo assim, não subia [..] não... eles só prantavam, a parera subia aqui assim eles
cortavam tudo, só ficava na linha do arame e ia os galho assim [..] sistema deles decerto de lá, né?

                                                                                                                                                        
comundiades na renda total da família. Os dados apontam para o fato de que 8 dos 11 aposentados não chegam a
30% de participação na renda total.
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Que aquele tempo inda era feito na terra... o vinho, né? na tina amassava co pé na tina [..] naquele
tempo eu era pequeno [..] ma, ma eu me alembro, eu me alembro meu pai aregaçava a carsa e, e
pisava com tudo... mas eu me lembro de coisas de... eu pequeno e... eu me lembro eu invento e sai
[..] ah, eu inventando quarque coisa sai mesmo... demora que demora, mas que sai, sai. Daí meu pai
já começo a faze girau e daí começo [..] agora lá em baixo prantei tudo, tudo em linha... tudo em
linha [..] Ma de girau dá mais [..] dá mais, agora na linha, na linha tem uma coisa que ela madura
melhor, né? No girau tem uma parte que fica meio verde outra meio madura, porque ele fecha
muito, né? Então não fica... mas fica bom. O avó e meu pai a maioria era parera que eles fazia e a...
e a... olaria [..] a olaria e a uva, mas a maioria a uva, que tinha... vocês não conheceram aquele
caretão (carroça), pena que o Chico boto tudo fora... aquele caretão de roda assim de, de, seis
cavalo. Eles caregavam na pipa e levavam lá no Portão, que lá tinha distribuidora, né? [..] de vinho,
então ele pegava o vinho de tudo aqui... mas naquele tempo a estrada aqui era clariador, tinha a
estradinha e acabo-se, que incalha à toa. Ah, ma eles prantavam de tudo, milho e essas coisas eles
prantavam...eles tinham quase tudo. Criação, tinha vaca, porco, essas coisa eles tinham tudo... que
deus o livre, tocavam tudo... dali onde ce vê do Chico, dá dois quilometro e poco, eles de noite,
depois das dez horas da noite, eles levavum os cavalo lá no campo lá, quatro hora da manhã ele
fazia pula tudo e i lá buscá, meu pai contava. Ma aquele meu avô tinha bastante tereno. Os bicho
trabalhavum viu. Nóis ia ajudá eles lá, quando minha vó ia junta ela vinha com aquela cesta de
vime, ele ia na porta pegava a cesta e levava lá em cima e contava os ovo [..] óia...era tudo
medidinho. Se achasse um prego caído, se você passasse por cima, e não juntasse, mas ele te
chamava já de vorta. Hoje não te serve mas amanhã ele vai servi, guarde esse prego. Naquele
tempo era tudo sertão né? cê ia até na Br que vai lá pra Paranaguá tudo, tudo ali era sertão, tudo
campanha não tinha estrada aqui [..] era só mata (entrevistado 19).

Já faiz uns quarenta ano que temo essa parera ali, dava cento e pocos quilo de uva por ano, ma foi
sempre só pro consumo né. Produzia vinho, também, ma pro consumo e vendia os poquinho. Ma o
meu avô tinha todo esse terreno aqui, esse meio arquere de terra era tudo emparerado. Do meu avô,
é ele produzia bastante vinho. Ma aquele tempo não vendia tanto né. Ah, ele levava lá nas estação
em Piraquara, no carretão e mandava pra fora. Ah, ia vende pra fora [..] foi tudo as pérola que
acabaram com os pareral dele. Ataco tudo não sobro nada. [..] pranta maior que eles prantavam lá,
meu avô, eles prantavam muito mio, milho e batata doce né, verdura não adiantava prantar porque
não tinha pra quem vende né [..] ah, ma pra consumo nóis prantava nesse banhadão aí, era tudo
arroz, feijão. Feijão prantava também pra vende. Meu vô, ele coloco um moinho, daí passado
muitos ano a maquininha tocava, ele fez o moinho, o paiol e a serraria. O fio dele foi faze curso de
marcenaria lá. E tudo a mão fazia. Torneava. Segurava o formão na mão e a madeira ia rodando,
fazia cada móvel! Não eram fraco não. Co meu pai, eu tinha oito ano puxava a motosserra o dia
intero, nóis fazia carvão aqui também. Nóis queimava. Quando eu era novo nóis, meu pai queimava
carvão e fazia lenha picada né, pra nóis leva vende. Então ele com meu irmão derrubava as árvore,
cortava os galho e eu com a minha mãe, com a serra, trabaiava direto, o dia intero (entrevistado
20).

Os pais dos entrevistados seguiram muito de perto os ensinamentos dos seus

ascendentes e poucas mudanças fizeram na produção. A mudança mais relatada foi na

produção da uva, que passou da produção “da linha” para o “jirau”, e o aumento da produção

do leite, que já se verificava em algumas famílias. Eles mantiveram o sistema policultura-

criação com uso de tração animal. Tinham muito presente o sacrifício dos pais e por isso

repassavam muitas histórias da família e da comunidade como atos de heroísmo, de muito

trabalho e de “vontade de crescer”.

A terra de meu pai [..] acho que era de 50ha. Ele vendeu uma parte, que ficava lá nos fundos. Daí
comprei, ficou bem bom né, esse terreno pra mim (9.900m²). Era quase só pro consumo, poucas
vezes sobrava [..] daí vendia os poquinho. Era mais isso aí, arroz, feijão, batata doce, mandioca.
Naquele tempo era difícir né. Tinha, era o forte né, a criação. Criava vaca, cavalo, porco, galinha.



144

Ah, ma meu pai começo co leite, deu anos, uns vinte anos [..] chegamo a te, umas vinte e poucas
vacas né (entrevistado 3).

Aconteceu a melhora aqui do pessoal foi quando surgiu as leiteria né. Que antes pra ganhar um
dinheirinho tinha que carrega a carroça cheia de lenha, carvão, frango, ovo, e bate manteiga, leitão,
e bate de casa em casa pra vender. Nos boteco era só troco, dinhero não corria [..] de caroça, de
casa em casa. Passava lá na frente da catedral, por tudo, tudo, de carrocinha. Levava 24 hora pra ir
e vorta. [..] por essa estrada aqui de São José, era atolador, atolava até baril, Quando dava chuva
assim, era espremedor [..] ali pra baixo, não fazia a curvinha assim, mas era um barro, meu deus do
céu, daí tinha o pai do Sadi, que é casado com a Bernadete, então ele tinha uns cavalo bonito, então
ele ponhava os dois na frente e puxava as carroça. Eu me lembro disso com o pai. Daí ponhava
quatro cavalo. [..] Curitiba mudou de um jeito que... eu nem conheço mais Curitiba, conhecia tudo.
[..] nossa, não precisava nem de carro pra andá. [..] se precisava andá de pé de bode lá, andava por
tudo, ia até no Santa Quitéria no Portão, eu tinha o meu primeiro carro, o pé de bode “um
chevroletezinho 1931”. troquei ele por vaca ele hein, troquei por três vaca que não sabia o que valia
naquela época (entrevistado 20).

Mas foi a geração dos pais dos entrevistados que viveu a primeira grande divisão

das terras por herança, o que aparentemente foi se refletir na vida dos filhos, pois o pouco

espaço de terra disponível e as técnicas e tecnologias tradicionais não permitiam a

manutenção de todos os membros das famílias. Três dos cinco entrevistados na última fase da

pesquisa de campo trabalharam, na juventude, em atividades remuneradas fora do

estabelecimento familiar porque, segundo eles, não havia condições dos pais manterem todos

os membros da família. Eram famílias numerosas e as atividades no estabelecimento não eram

sufucientes para atender às suas necessidades, que já sofriam mudanças importantes em

relação ao tempo de juventude dos pais.

Sim nóis os irmão morava tudo aqui. Só que depois começo a sair né, pra trabalhá fora. Todos
ajudaram um pouquinho mas depois começo a sair né. Eu também saí bastante. Sim, trabalhei,
bastante tempo [..] Ah, uns 20 anos. Ah, nas chácara a maioria. Só numa época trabalhei em seis
chácaras [..] Ma morava aqui. Com o pai. Só ia trabalhar. Eu roçava, carpia né. Era pouco que
ganhava, não dava pra nada, era contadinho os centavos. Ah, tinha que trabalhá, tinha pouco
serviço aqui né. Porque o pai fico só com 3 hectares e meio. E aí que foi dividido então quando ele
morreu. Bom, foi depois que eu saí da prefeitura, né. Só que depois eu trabalhei na granja ainda,
depois eu voltei, foi nove meses só no total, de serviço. Eu saí da prefeitura em 86. Eu trabalhei de
novo em 92, daí, mas foi pouco tempo né. Bem dizer de 86 pra cá eu to só aqui [..] é, trabalhando
só aqui. Mesmo quando tava trabalhando pra fora eu mantinha aqui, mas quando sobrava tempo né.
Só que não dava pra fica tanto né. Eu não precisava ir sempre né, daí quando não precisava aí eu
não ia. Às vezes ia a semana inteira, senão 3 ou 4 dias. Intão eu continuei, ma daí menos, bem
menos. Hoje quase não faço. Só quando dá tempo, mas é meio difícil né (entrevistado 3).

Fui funcionário do Estado pur nove ano. Ma nunca saí da propriedade do pai [..] tocava tudo aqui,
nunca saí né. Foi em sessenta e um eu saí. E daí não venci mais. Foi quando eu fui pro quartel, daí
quando eu saí, daí já...arrumei emprego no Estado, né. No desenvolvimento agrícola. Negócio de
enxerteira, faze muda. Saí porque o salário era baixo [..] era por nível, o meu nível era nível um e
era salário mínimo. Então não tinha como e pra você subi de nível você tinha que assina a folha e
na folha não adiantava muito era a vaga, né? Só se morresse um pra você entrar. Então espera só
que então vamo para..eu era sorteiro ainda (Entrevistado 19).

Eu era solteiro e por quatro ano fui cozinhero no colégio Santa Maria, lá em Curitiba [..] Daí enjoei
de lá. Ah, enjoei não. É que lá o negócio era difícir né. Eu mandava no empregado né. Eu que
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mandava. Daí o empregado foi embora e daí veio o irmão dele lá. Daí veio o irmão dele e, não se
entendemo. Naquela época não tinha as coisa. O leite era o leitero que trazia, em latão, e daí ia
ferver o leite azedava, daí eles ficavam brabo comigo porque azedava, eu não tinha curpa né. Daí
me mandaram embora. Ah, tudo bem, qué me manda embora, então beleza né. Vortei pra casa. Daí
eu pensei assim, agora tem que trabaiá na roça né. Daí eu não parei, eu vortei lá de novo né. Ia um
domingo por mês lá. Daí eu falei assim pro padre, eu posso ir, mas eu vo manda na cozinha de
novo e eu quero outro empregado, e quero o dobro. Aceitaram né, foi de novo. Até governador ia lá
né. Cozinhava pro governador. Eles sabiam que eu era o cozinheiro. Se tivesse continuado até hoje
podia ter sido...[..] Um grande cozinheiro né. Eu gostava de cozinha. Gostava. Sabe que tinha 42
estudante. Aprendi lá mesmo, no seminário co meu irmão que já trabaiava. Vortei pra cá com 23
anos e depois me casei (entrevistado 18).

As mudanças mais significativas, no entanto, ocorreram durante a trajetória das

famílias entrevistadas. Os dois marcos mais importantes dessa segunda fase no

desenvolvimento da comunidade são a intensificação na produção do leite e o acesso, mesmo

que parcial, à modernização. Pelos diversos relatos colhidos durante todas as etapas da

pesquisa de campo, é possível afirmar que o sistema produtivo leite/milho/olericultura foi o

responsável pelas principais mudanças. O leite foi a principal estratégia, principalmente entre

os anos 1960 a 1990/95, enquanto a olericultura era mantida tanto para o consumo familiar

como para servir de renda suplementar, a qual garantia fazer frente às despesas nos períodos

em que a renda do leite declinava. O que chama a atenção é que as decisões sobre o que

plantar tinham por base a tradição da família de atender às demandas do mercado. Os

estrevistados sempre se mostravam muito atentos a essas demandas, tanto que as mudanças de

cultivos eram mais ou menos freqüentes em função “daquilo que vende melhor”.

Depois, ih eu prantei [..] era o tomate e [..] naquele tempo sabe que tinha os alemão, eles
produziam, prantavam muito a batata doce. Então eu plantava dois alqueire, dois alqueire e meio,
batata doce de chão. [..] e a leitaria, era só leitaria no Guabirituba, ce andava lá era só leitaria , só
alemão, hoje não tem mais nada, ma naquele tempo só alemão, eu levava na carrocinha de cavalo lá
pra eles meio kilo de cada vez [..] então era batata doce, tomate [..] o tomate ia tudo para Joinville e
pro CEASA. Naquele tempo não tinha o Ceasa era o, era ali na sete, era o...Mercado municipal. Era
o irmão do Chico que levava. Além do que vendia ihh, prantava um pouco de tudo, mas era pesado.
O leite ah, tinha a vida inteira, aquele tempo nós tinha trinta, trinta e duas vaca, tirava nas mão.
Nessas época da batata doce. Uns trinta ano atrás [..] Era três hora, quatro hora por noite pra
descansá. Ficava, semeava milho, ficava na picadeira de noite pra fica pronta pro outro dia. Dá
ração pras vaca, né? Três hora, quatro hora no máximo, o pouco que descansava. Mas o serviço não
mata, né? Com chuva eu ponhava o saco nas costa e ia na chuva mesmo. Na mão, prantava na mão.
Não, o animal só pro risco. O tomate que plantava [..] O tomate daqui Deus o livre, eu encostava a
carroça e coia no tambor e levava. As variedade sempre fui mudando porque se você não muda, o
comércio, você não vende, né. É do próprio mercado, você fica com um tomatinho que nem tava
aqui porque tava miúdo, né? Agora ela leva pra vende aquele tomatão bonito, ela vende você volta
para casa e então você tinha que fazer isso aí.  Foi mudando tudo até o sistema de pulverizar e de
aduba [..] Naquele tempo, a gente esparramava o esterco na terra bastante, né? e a bosta de vaca,
né? adubava bem. Não tinha esses produto de hoje aqui. [..] carcário falavam muito pouco. Agora a
gente põe de tudo, senão não dá nem o milho não dá. Nada. Até a semente você perde [..] Perde até
o tempo. A diferença que eu acho na propriedade aqui é que fico pequena, né? A terra, olha, dá
onde quer, você trabalhando de acordo dá. Eu fiz um pedido pra eles verem aí, fazerem o exame de
solo. Não sei não trouxeram ainda. Naquele tempo quem fazia era o negócio de agricultura ali, a
Secretária de agricultura. Antigamente quando a terra não produzia mais, parava de plantá e ia pra
outro. [..] eu prantava, eu passava o estrume bastante. Esse negócio de dizer que não dá é papo
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furado. Você põe terra em cima de uma pedra se você adubar bem você colhe. Nas uva, pra readuba
é o cloreto de sódio e pulverizá duas veiz por semana [..] por causa da peste, por causa senão o
tempo vira e você não sabe o que vai acontece, né? Se começa a chover muito, derrepente não dá
pra pulverizá uns dias e senão leva meio controlado, daí ce não pode mais, daí dá peste e não acaba
mais  (entrevistado 19).

Ano que vem, vai fazê 50 ano já que eu moro aqui. Quando entrei aqui trabaiei com vaca de leite
né. É, 32 anos que eu fiquei lidando com as vaca. É, só tinha vaca boa aí. Era tudo de raça.
Comecei devagar né ... com pouquinho, no início era três vaca croula. É, que eu comprei por aí né.
As de raça ah, foi mais tarde [..] pela CLAC né. Vinha do Uruguai né [..] dava 60 litro por dia.
Tinha umas 13 vaca dando leite. Tinha umas 15, mas uma e outra saía pra vacina né. Umas 13 que
dava. Dava 520 mil cruzeiro o litro, era cruzeiro naquela época né. Daí vendemo as 15 pra São
Paulo. Ah, daí compramo mais né. Leite era pra CLAC, CLAC. Lá na Silva Jardim ainda nóis
vendia pra CLAC. Eles vinha busca. Naquela época dava né. Ah, é que dava mais né. A CLACK ia
bem né, comprava bastante. Depois começo a diminui, começo a ficá fraco, a turma já fecho. Aí
depois começaram a dizê, ah, o teu leite tem água! Daí depois suspenderam por cinco dia. Daí a
turma falo, é, vai ficá sem vender [..] faz mais de 10 ano. Faz 10 que ela caiu, nós saímo antes dela
cair. Outras coisa produzia ah um poco né. Um poco de verdura, vinho também. Sempre, quem
produzia era meu irmão né, antes. Agora ta secando as parera, ataco a pérola né, faiz uns 5 ano.  Ma
vinho sempre teve. Vendia né [..] vendia e tomava também né (risos). Essa muda acho que é uma
das mais veia né. Ma, a daqui da frente é mais velha, mais de 100 anos. Essa aqui tem 40, 50 ano
[..] e antes era tudo cheio de uva, ma agora umas acabo acabadinho e outras tão com peste. Ma é
uma pena né. Porque produzia muito. Toda ela é no giral. Era uva, vinho, leite e prantava um
pouquinho de verdura né. Sempre tinha, algumas sempre tinha, tomate, pouquinho de pimentão, um
pouquinho sempre tinha pra fazê a roça, repolho, né. Se nóis fazia uma pranta assim,vamo supor,
prantava pimentão numa época, sabe, daí numa época prantava tomate, pra dá uma rendinha extra.
Fazia assim. Pra ter uma renda extra, e sempre de acordo com o preço né. Às vezes a gente
prantava aí numa época e sempre dava preço bom. Que nem pimentão, prantava bastante pimentão,
tomate. (fala o filho) “Que nem a mãe tinha objetivo assim, vamo faze tal coisa, então ela pegava e
prantava, antigamente dava as coisa. Prantava 1500, 2000 pé de tomate sabia que dava... retorno né.
E, hoje em dia não. Antigamente prantava e a venda era certa né” (entrevistado 18).

A CLAC, juntamente com políticas públicas como a energia elétrica e melhoria

nas estradas, bem como o acesso aos conhecimentos técnicos, foram sem dúvida

fundamentais para o desenvolvimento dos agricultores familiares de Mergulhão. A

prosperidade alcançada pelas famílias, segundo a maioria absoluta dos entrevistados, foi

resultado da produção do leite, principalmente depois da expansão da CLAC, cuja sede foi

construída em São José dos Pinhais, muito próxima à comunidade de Mergulhão.  A CLAC

foi responsável pelo aprimoramento genético dos animais (importando raças especializadas e

trabalhando com a inseminação artificial) e, através da assistência técnica, pelas mudanças

nas técnicas de cultivo de forrageiras para alimentação destes. Também estimulou a

freqüência em cursos de aperfeiçoamento para que os jovens pudessem aprimorar a produção

leiteira e foi responsável, juntamente com a EMATER, pela inserção dos agricultores no uso

de tecnologias modernas, como o uso de insumos industrializados e máquinas. Construiu uma

estrutura física (silos, frigorífico, posto de combustível, etc) e de serviços (venda de ração e

demais insumos industrializados, sistema de crédito, etc) que dava uma relativa segurança aos

agricultores.  Como já tratado por diversos autores (entre eles, Grazziano, Martine e
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Almeida) o cooperativismo, o programa de extensão rural e o financiamento subsidiado foram

os principais mecanismos utilizados para garantir o processo de modernização do campo

brasileiro, assegurando tanto a expansão das técnicas e tecnologias modernas como a estreita

relação com o mercado urbano. As cooperativas tiveram acesso privilegiado ao financiamento

público, o que permitiu sua forte expansão na década de 70.

O que marcou bastante foi quando veio a luz aqui acho, né [..] a energia elétrica faiz uns trinta e
cinco ano mais ou meno. Aí começo que o sofrimento diminuiu... motor, água de poço, banheiro,
água encanada. É, porque na época que não tinha energia elétrica, quem tinha dinheiro pra tocar
um...um gerador [..] nóis tinha, né. Ma era uns que tinha, outros tinha roda d’água lá... que de vez
em quando entupia o cano ainda, né. Senão era só lampião... lamparina, os italiano que usavam
muito lamparina, colocavam num copo...com azeite, né [..] água e azeite, aquela lamparininha, né.
[..] naquela época aqui a região era mais... o vinho fazia, o vinho era pro consumo, né? Um pouco
eles vendiam, e o restante a maioria era, era leitaria mesmo, que predominava. Então ajudou muito,
é...  Paro de se perde leite por causa de acideiz, né? O pessoal foi adquirindo equipamento, porque
com energia a máquina funciona, né? Como é que vai tocá um refrigerador se não tem energia
elétrica, né? Então essas coisas que foram...(entrevistado 5).

Acho que uns quarenta anos pra cá que produzimo leite [..] com a idade da... a Clack ainda não
existia não [..] não existia, era em Curitiba, na Silva Jardim [..] eu não sei qual que era lá em
Curitiba o laticínio na Silva Jardim,  não lembro daquela época não. Tinha um cara que levava, é...
tipo uma picape, é, num furgão assim [..] um empreitero, né. Ma era uma miséria, né? Quatro,
cinco litro ou deiz, daí fomo aumentando, aumentando...é no começo era uma vaquinha [..] daí
então nóis tinha uma vaca e o que sobrava nóis vendia, pois não tinha que usa, né [..] aí nóis fomo
comprando mais [..] daí co a CLAC... ah, vinha, aquela época eles traziam, traziam gado da
Argentina, do Urugai [..] veio, gado bom. Pra aumenta bem, e foi aumentado, mas depois... o preço
foi desistimulando [..] depois um, um presidente da CLAC ficou mais de vinte, vinte e cinco ano,
né. Aquele cresceu. Entro mais um e mais um e acabo. Não tem nada de documentos que prove, ma
acho que sim, ele roubo (entrevistado 5).

A experiência da família da entrevista nº5 ilustra de forma contundente o processo

vivenciado pela comunidade. Essa família produz leite até hoje, como outras, mas, após o

declínio da CLAC e consequentemente do leite, a produção de olerículas tornou-se a principal

estratégia produtiva. Contudo, ela já tinha sido importante antes da expansão da produção do

leite, porque a diversificação para atender ao autoconsumo e ao mercado é uma marca

importante dessa comunidade. O gosto e o apego a aspectos da tradição justificam muitas

estratégias até hoje desenvolvidas pela família, como é o caso do leite, do vinho e da

olericultura. No entanto, quando a família combina todas essas atividades, há uma elevação

do grau de penosidade pelo excesso de trabalho, mas, ao mesmo tempo, isso possibilita o

acesso a boas condições de moradia e de infra-estrutura. 

Essa entrevista permitiu ilustrar como a reprodução social e econômica das

famílias agricultoras tem a mudança como parte integrante de tal processo. Durante a pesquisa

dirigida (2ª fase de campo), a responsável (viúva) pelo estabelecimento cuidava da produção

de leite e o filho, que mora ao lado de sua residência, era responsável pela olericultura. Na
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fase seguinte da pesquisa de campo, um ano depois, ela havia se casado com “um italiano”

produtor de vinho que mora também na comunidade e passou a residir na casa dele. O

estabelecimento familiar passou a ter seu filho como responsável principal (com sua esposa e

filhos) assumindo toda a produção e a gestão do patrimônio fundiário, inclusive vem pouco a

pouco comprando o plantel de vacas leiteiras da mãe. A reprodução da família no

estabelecimento está assegurada; pelo menos tudo indica que sim, apesar de ter sofrido, nesse

último ano, grandes mudanças.

A produção do leite estava inscrita na trajetória produtiva da grande maioria das

famílias de Mergulhão. Ela fazia parte da dinâmica de produção que vinha desde o sistema

produtivo voltado para o consumo e venda do excedente das famílias pioneiras. Essa tradição

vai pouco a pouco tomando espaço nas estratégias econômicas porque a demanda pelo

produto cresceu com a expansão do mercado urbano da metrópole e, conseqüentemente, da

CLAC. Era da tradição destas famílias a venda do leite em pequenas quantidades; as famílias

conheciam técnicas de cuidados com os animais; era uma atividade agregada ao trabalho

feminino de cuidar da casa e das coisas próximas a elas, tradicionalmente a horta e a criação.

Deste modo, a opção pela expansão da produção de leite passou, em muitos casos relatados,

pela forte presença da mulher. Assim, é possível afirmar que as estratégias dos agricultores

familiares de Mergulhão estão vinculadas diretamente às experiências produtivas da

policultura-criação e que, a depender das demandas de mercados e das oportunidades, eles

intensificam a produção de ora um produto, ora outros.

No entanto, a opção não foi sem tensões e riscos. Como relata a viúva – no mesmo

depoimento da entrevista nº5, seu esposo (falecido há vários anos) tinha suas razões para

barrar o aumento do plantel. Pela lógica produtiva que a família vinha desenvolvendo, com

base na produção de milho/feijão e a olericultura (repolho, beterraba etc), voltadas para o

consumo e para a venda (incluindo uma importante indústria de alimentos - Germer), a

intensificação na criação de gado iria compactar o solo destinado para a lavoura. A

mecanização de tração animal e os instrumentos manuais (enxada etc) disponíveis não eram

suficientes para o preparo desse solo compactado, o que demandaria maiores esforços do

trabalho familiar. Mesmo assim, a força das decisões da esposa prevaleceu e outros arranjos

foram necessários. A adesão à produção de leite foi motivada pelo resultado econômico que

essa atividade foi tendo, e quando esse ganho passou a ser o mais importante no contexto da

renda familiar, aumentou a participação masculina, fazendo com que, em muitos casos,

houvesse o abandono total ou parcial das lavouras e, em outros, o retorno dos filhos (ou



149

outros membros) para as atividades no estabelecimento familiar. O conteúdo dos depoimentos

transcritos a seguir ilustram tais aspectos:

Ma meu marido não queria porque ele era lavrador né. Prantava milho, fejão, batata doce, repolho.
Mais repolho, era o repoiero, de sessenta, setenta mil pé, repolho que dava cinco quilo cada pé. Ele
fazia suzinho a semente, plantava suzinho, não comprava nada. Ele era poloneis. Usava só um
poquinho de adubo só, porque ele ponhava muita cinza de fornalha. Cinza sempre tem que ter, só
que a terra vai se cansando, né? E arava tudo a sujera assim, aquelas cana, tudo debaixo da terra,
tudo, tudo, tudo... não queimava nada [..] era tudo co cavalo, tudo feito de cavalo, né. Não tinha
maquinário, num existia aqui, tudo essa serra que hoje o filho trabalha com trator fazia tudo co
cavalo. Hoje utiliza ainda, ma pra alguma coisinha [..] só pra carpidera né? Entre-linha de planta,
só pra limpar [..] ma só na hortaliça porque no milho já também não uso mais, né. Ma quem
decidiu mais pelo leite foi eu (senhora responsável pelo estabelecimtno junto com o filho). Os filho
eram pequeno [..] ah, e... tinha que leva ca lanterninha lá tira leite e leva tudo eles, que se ficavam
dentro de casa tinham medo. Já pensou? Naquele tempo era tudo assim lá em casa, vaquinha tinha
umas sete, oito [..] era holandesa, porque é duro pra chega la em cima, né. Veio, veio umas 5 vaca
do Rio Grande do Sul e do Uruguai, ma a maioria foi criada tudo em casa, né filho? Era um gado
mais puro, com linhagem, documento e tal, né. ah, tudo foi a cooperativa (entrevistado 5).

Os fio trabalhavum junto quando ainda era menor, depois começaram a saí. (fala o filho) “Ó, eu
quando tinha 18 anos, quando fiz 18 anos fui trabaiá fora. Trabaiei na Emater, por três anos [..] daí,
o leite tava bom o preço e eu aprendi muita coisa nesses três ano, porque eu ia visitar as
propriedade. Então a gente aprende, eu adquiri muito conhecimento nisso. Então daí a gente
começo a melhora o nível do gado daí, aqui da propriedade. Já fazia um pouco de inseminação
artificial, inseminação. Aí foi comprado um touro numa fazendo que só tinha gado excelente, um
touro. Aí a gente foi melhorando. Daí nesse tempo foi parado, praticamente parado a prantação de
agricultura. Só mexia com leite mesmo. O leite o preço tava bom né. Daí eu saí lá da Emater, eu saí
justamente porque o leite tava bom. Tinha comprado aquele gado, lá daqueles lado, do Uruguai,
aquele gado matador né, daí começo a melhorá. A fase boa do leite duro uns oito anos. Oito a dez
anos né pai? Nóis ganhamo nessa época o prêmio de produtividade rural, nessa época. A gente
tirava, que vê, nóis temo aqui um alquere e pouquinho, ali embaixo também tem três alqueres né
pai? Mais o banhadão né e mais um alquere de terra lá em cima. Antes não tinha lá ainda né. Tinha
né, eu prantava lá mais não era, não era tão aproveitado. E nóis tirava 450, 500 litro de leite por dia.
Não era muitas vaca. A média nossa dava em torno, é, pra você vê, há vinte anos atrás, vamo supor,
quem tivesse uma vaca de vinte litro de leite por dia era uma vaca excelente e a nossa média aqui
dava de 23 ou 24 litros” (entrevistao 18).

A opção pelo investimento na produção leiteira foi acompanhada pelo projeto de

cooperativismo, um dos meios responsáveis pela difusão das técnicas e tecnologias modernas.

A CLAC representava a inserção, mesmo que gradual, na lógica produtiva da modernidade, a

partir do financiamento para a compra de animais “de raça”, dos insumos industrializados e de

máquinas, da assistência técnica e do papel estratégico na comercialização do leite para o

meio urbano. Ela representava uma garantia de renda para as famílias, a ponto de

praticamente todas optarem pela intensificação da produção leiteira. A renda advinda dessa

atividade foi responsável, como dito anteriormente, pela fase mais próspera para as famílias e

para a comunidade. Tal opção foi ganhando espaço e, através dela, ocorreram as mais

importantes mudanças técnicas e tecnológicas. Pode-se dizer que ocorreu um processo de

relativa especialização, o qual perdurou pelo período de expansão da CLAC. Relativo porque
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nunca houve o abandono das culturas tradicionais como uva e olerículas, mesmo que em

menor quantidade.

Chegamo a ter até 50 vaca de leite e umas 60, 70 no total. Chegamo a produzi trezentos e cinqüenta
litros por dia, trezentos e setenta, né. isso vareia, né? é, uma balança [..] Nessa época a CLAC tava,
tava bem ativa. Lá tinha um presidente oia...lá teve umas época boa. Os primeiro presidente que
passava ali chorava, chorava de vê o estrago que fizeram [..] A CLAC tinha tudo, tinha cilo, de mio
e aquelas coisa, ainda os cilo tão lá, tinha posto de gasolina, tinha oito caminhão [..] não, naquela
época a Clack foi, é, chego a ser muito importante aqui na região porque eles forneciam os insumo,
pra desconta na produção de leite acho que em até dez vezes, então... sem juros, sem nada, ajudava,
né? Então foi assim, uma época que alavancou bastante, né? Mas depois...troca de presidente, né?
A Clack dava assistência, ma bem, boa mesmo, abastecia o carro, descontava do leite [..] é,
inseminação artificial que teve uma época também teve, acho que gratuita, né? O caminhão passava
aqui no pátio com seis mil litro de leite todo dia, né? todo dia, só daqui, só da colônia [..] todo esse
canto aqui, seis mil litro todo dia. Na Clack tinha muito leite, muito, muito, de outras colônia de lá.
Eu tinha tudo os livros, acho que... ah. É uns cem, por dia mais de cento e vinte mil litro por dia.
Cento e vinte mil litro dessa região aqui assim, que não vinha de fora, né? Por dia. Era forte, o
troço era bonito, né? Depois terminaram... faziam quejo, faziam tudo... acho que foi, que foi dali
que com o espertalhão que levou pra Frimesa. Que não ia, puxa, ficou tudo pra lá. E daí os dois
aqui ficaram sem nada. Pra nóis aqui foi um roubo foi, porque o puxador dele puxava daqui ele
falo, robô, muitas coisas robaram. E quem que vai prova? Tava em demanda, tava em demanda, diz
que tavam demandando, não adianta. Começô a declina com aquele presidente, o Tice que eles
diziam há mais ou meno uns dez ano pra traz. Nossa, foram acabando com os leitero, acabaram, né
filho? tudo mundo virou de leitero pra lavora [..] porque daí todo pessoal pra... virou pra hortaliça.
Então é ruim, né? Porque... desequilibra, né? Daí foi aumentando a lavoura, mais voltado pro
CEASA. De 1995 pra menos, pra menos, né? Ma com o leite daí eu fiquei, o filho parô ... depois
ele começo outra vez, porque viu que a roça tava meio mal.  (fala filho) “Não, eu tinha um gadinho
meu, mas depois eu terminei, né? [..] minha mãe ficou aí, né? Mais um tempo aí...bem dize nunca
parei, porque eu tinha minhas vaca e dava pra tira leite, né? Até hoje tem umas 23 vaca de leite né.
Hoje eu to quase nos trezentos litros por dia de volta. Declino, ma são períodos, né? Daqui uns dia
de repente posso dize, oh, não posso mais...tem que parti pra outra. Que volto mais ativá... de uns
dois anos pra cá, né” Ma eu fiquei sozinha tinha menos, dois, três mil litro por mês, né? Era bem
menos porque eu sozinha, né? De uns oito ano atrás fiquei sozinha, daí diminuiu pra uns três mil
litros, daí o fio entro e [..] aqui dá sim, é tanto espaço que dá pra lida cas duas coisas. Tendo mais
gente pra tabaia dá pra toca a lavora e da pra toca o leite.  (entrevistado 5).

A chamada “teimosia” dos agricultores em aceitar o modelo da revolução verde e

das máquinas que marcaram a modernização do campo brasileiro estava alicerçada na

experiência de vida dos camponeses que se dedicavam aos cultivos e criações com

determinados meios técnicos e limites do trabalho familiar e das condições ambientais. O

temor era pelo desconhecido, porque a resistência tinha argumentos racionais, como pode ser

observado na relação que o agricultor da entrevista 5 fazia entre a intensificação da criação do

gado leiteiro e a compactação do solo, pelo “pisoteio” dos animais. Entretanto, os limites

impostos à reprodução dos agricultores abriam caminhos para as novas tecnologias. Limites

pela restrição de área (pequenos estabelecimentos), pelo uso intensivo do solo, pela

inadequação entre as lógicas de cultivar a terra e de criar animais e a penosidade causada pelo

excesso de trabalho familiar.
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Começamo a compra as máquina em setenta e oito até oitenta e dois [..] aí que comecei vive,
quando tinha trator. Porque era tudo no pesado, tudo no pesado. Eu não quero nem me lembra
[..]Foi duro, né? Pra começar, no cabo de enxada [..] (fala o filho) “é que bem naquela época, que
eu fiz o curso lá em Castrolândia, então lá já era mais na técnica. Então eu cheguei pro meu pai, e
disse que precisava comprá um maquinário. Ele era contra, ele era muito contra, por causa de
princípio, né? [..] é, porque ele achava que o trator ia pisar muito o chão, que ia...[..] é, porque os
cavalo, ele arava, né [..] aí ele foi foi que não conseguiu mais, foi ficando mais difícil [..] arava lá, é
que o pisoteio das vaca ficava duro, né. Aqui a terra é como se chama....argiloso [..] é que é o
seguinte, quando que ele mexia só com hortaliça, então a terra ficava mais fofa, né? Então ele
conseguia. Depois que foi fazendo pastagem artificial anual de Azevém, o gado compacta muito,
daí o animal ficou...difícil pra poder cortar o chão, né. [..] daí ele aceitou, praticamente foi... aí
começou um outro pessoal a ter e ele começou a pagar alguma coisa. Comprar o serviço de
terceiro, aí acabou vendo que realmente seria bom”. Ah ma nóis nessa época vendia o repoio pro
norte e pra fábrica do Germer em Santa Catarina, do Blumenau. E o fejão nóis vendia lá em
Curitiba, atacadista lá. O que mais vendia era repoio, fejão e milho. (fala o filho) “Ah, nóis tinha
cana que prantava pro gado, tinha umas cana que era bonita. Ma tinha que te um troço mais pro
inverno, né. Então a técnica de ensilagem não existia, ninguém sabia naquela época, depois...
depois que foi, fiz um curso de silagem em Castro, né? Na agropecuário lá em Castrolândia. Não,
não cheguei a se técnico, é só [..] isso, uma aprendizagem assim, não é técnico agrícola não... é
curso, de pecuária leiteira e tal, né? Isso faiz uns vinte ano, né. Eu tinha dezoito ano de idade
quando fiz esse curso, né? Em mil novecentos e setenta e oito. Dalí que começo, né? Uns curso
sobre silagem, né? O pessoal da Clack também começou, da Emater também, com essas técnicas...
que tinha muito aqui, o pessoal sofria muito por falta de prática, né [..] da silagem do milho. Daí foi
aumentado o milho e foi, naquela época desativada a parte de hortaliça. Assim mesmo nóis fazia
uma lavorinha, né? Beterraba nóis plantava, pimentão... plantava abóbora, plantava, sempre tinha,
né. Porque as vezes o leite tava, dava queda, né [..] e aquela extrinha anula, né. Era uma segurança,
precisava, né! Tinha que compra maquinário, paga trator, paga luz, paga todo mundo. Beterraba o
pessoal de Piedade/SP vinha busca também, na época também... são períodos também, né? Hoje já
eles não vem buscar mais, vê uma época que eles vinham direto, assim. O resto ia pro CEASA. É
naquela época vinha os caminhonero e carregavam embora, né? hoje eles vão direto pro Ceasa, né?
Que os produtor aqui não tinha caminhão, era um ou outro que tinha. Aí eles vinham da colônia
assim, juntavam de um, de outro, até junta uma carga (entrevistado 5).

No entanto, se o apogeu da CLAC trouxe prosperidade, o seu declínio trouxe

problemas significativos. A expressão mais ouvida era “ih acabaram com os leitero daqui”.

Nos depoimentos, percebe-se a constante referência e indignação pela má administração da

CLAC que conduziu à falência da cooperativa e, conseqüentemente, ao “fim dos leitero”.

Porém, o aprendizado que os agricultores tiveram tanto para lidar com a modernização da

produção como com as relações de mercado e com as organizações mais burocratizadas

(como o caso das cooperativas) constituíram disposições contidas nas experiências vividas

pelas famílias (habitus), as quais permitiram enfrentar a crise. A trajetória familiar já

comportava a experiência com a olericultura e a fruticultura e, dessa forma, a opção foi pela

intensificação do sistema olericultura/fruticultura voltado para o mercado, com base em

tecnologias modernas. Um mercado mais amplo que o de Santo Amaro Um e muito mais que

o de Postinho, pois os agricultores da comunidade em questão negociam com mais destreza os

preços e as condições dos produtos. O CEASA é um dos destinos dos produtos, mas existem

as entregas diretas aos supermercados, às grandes indústrias, entre outros canais.
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(fala o filho) Nossa produção, vai direto pro supermercado em Curitiba. Curitiba e São José, São
José também, a maioria no bairro Alto. É, nóis que entregamo [..] é meu irmão, um dia vai ele
outro dia vai eu, daí, que nem hoje foi ele, amanhã é capaz de ir eu. Lógico que é mais vantage.
Quando o preço ta alto, vamo dize, uma dúzia de brócoli no CEASA ta doze reais, nóis vendemo a
sete, seis. Quando no CEASA ta dois, nóis pedimo cinco ou seis, quatro, cinco, seis. Então, dá uma
diferença na época de alta, mas em compensação, em época de baixa, nóis não perdemo mercadoria
na roça. Pra nóis não é interessante ganhar três vezes no ano. E já faz, nesses mercado que a gente
entrega verdura, eu e meu irmão né, eu comecei daí parei, daí ele começou, só que faiz quatorze
anos já que a gente ta lá. Que nem eu digo nos supermercado quando eles dizem, ta loco, isso aí é
roubo, eu digo, ó, se você não quer, tem quem quer. Ah, porque eu acho absurdo, que nem hoje
parece que tem oferta no Big, só se eles bancaram né, aí tudo bem, mas que nem o cara ir no
CEASA e vender uma cabeça de repolho a 12 centavos, que que é isso? Dê valor pro que você faiz.
Eu sou dessa opinião. Que nem eles tão vendendo um pé de alface por 30 centavos. É muito barato.
Vai lá pra Europa, comprar uma salada dessa aqui, vai lá pra vê quanto que você vai pagar. Um
poco sabe que que é, oitenta por cento do que planta de verdura é da raça polonesa, eu acho, e são
muito ganacioso e o cara tem vergonha de trazer pra casa, vamo supor, ah, eu levei, 50 caixa de
alface pro CEASA, venda 10 num preço bom e traga o resto pra casa, eles parece que tem vergonha
de trazer o resto pra casa (entrevistado 18).

O quadro apresentado a seguir apresenta, mais detalhadamente, os sistemas

produtivos da comunidade de Mergulhão e permite fazer uma análise mais detalhada dos

níveis tecnológicos53 e do acesso à assistência técnica.

Quadro 07 – Sistemas produtivos, acesso à tecnologia e à assistência técnica nos
estabelecimentos de Mergulhão

Acesso tecnologia e assistência técnica
Estabelecimento Sistema produtivo Diversificação do

auto-consumo insumos máquinas Nível
tecno

Assistência
técnica

1 Leite/olerículas Autoconsumo5 4 3 3 1
2 olerículas/grãos Autoconsumo4 2 1 1 0
3 olerículas/húmus Autoconsumo4 3 1 2 0
4 Leite/derivados Autoconsumo2 4 3 3 1
5 Leite/derivados Autoconsumo1 4 0 2 1

                                                
53 O indicador do nível tecnológico foi construído a partir de duas referências: uso de insumos o uso de máquinas
e implementos agrícolas. O uso de insumos foi trabalhado com quatro níveis, levando em conta os insumos
utilizados pelos agricultores entrevistados. O nível 1 - insumos oriundos da tradição camponesa com, em alguns
casos, a incorporação de apenas uma variável industrializada, no qual constam quatro combinações: adubo
orgânico com semente própria; semente própria; adubo orgânico com semente fiscalizada; calcário e semente
própria. O nível 2 - insumos tradicionais acrescidos de duas variáveis industrializadas, no qual constam três
combinações: adubo químico com semente fiscalizada; calcário com semente fiscalizada; calcário, adubo
orgânico, semente própria e fiscalizada. O nível 3 - insumos tradicionais acrescidos de três variáveis
industrializadas; no qual constam duas combinações: calcário, adubo químico e orgânico com semente própria e
ou fiscalizada; calcário, adubo químico com semente fiscalizada. O nível 4 é composto por duas combinações:
adubo químico e ou orgânico, agrotóxicos com semente fiscalizada; calcário, adubo químico, agrotóxicos com
semente fiscalizada. O uso de máquinas e implementos agrícolas foi considerado da seguinte maneira: nível 1 –
quando utiliza tração animal e equipamentos manuais; nível 2 – quando utiliza trator e grade (preparo) e
equipamentos de tração animal ou manual; nível 3 – quando utiliza trator, grade e ou plantadeira, e ou
colheitadeira; e ou pulverizador mecânico. Assim, o indicador do nível tecnológico dos agricultores
entrevistados pode ser sintetizado nos tipos 1, 2 e 3, sendo o tipo 1 aquele agricultor que utiliza tecnologias mais
próximas da tradição camponesa e com menor impacto ambiental; o tipo 2 é o agricultor que combina tecnologia
tradicional com a moderna, gerando um impacto regular no meio ambiente e o tipo 3 como sendo aquele
agricultor que utiliza majoritariamente a tecnologia moderna (não excluindo variáveis tradicionais) com maior
impacto ambiental.
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6 olerículas/fruti Autoconsumo2 4 2 3 1
7 olerículas/grãos Autoconsumo3 4 3 3 0
8 uva/vinho Autoconsumo3 1 3 2 1
9 olerículas/fruti Autoconsumo4 4 3 3 1

10 uva/vinho Autoconsumo1 4 0 2 1
11 olerículas/grãos Autoconsumo2 4 3 3 1
12 olerículas/fruti Autoconsumo2 4 2 3 1
13 grãos/vinho Autoconsumo2 3 2 2 0
14 olerículas/pesque-pague Autoconsumo2 2 2 2 1
15 olerículas/grãos Autoconsumo2 3 3 3 1
16 grãos/vinho Autoconsumo3 3 2 2 1
17 Leite/derivados Autoconsumo1 2 0 1 1
18 olerículas/fruti Autoconsumo1 3 2 2 1
19 Olerícula/leite/derivados Autoconsumo3 4 2 3 1
20 olérículas/pesque-pague Autoconsumo2 4 3 3 1
21 pecuária Autoconsumo3 4 2 3 0
22 olerículas/grãos Autoconsumo2 4 3 3 1

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Como demonstrado no quadro acima, há, em Mergulhão, a forte presença da

olericultura, combinada com grãos (5 casos), ou com a fruticultura (4 casos), ou com o leite (2

casos), ou com pesque-pague – piscicultura (2 casos) ou, ainda, com a produção de húmus (1

caso). Nessa comunidade, existem aqueles sistemas mais antigos que continuam a se

desenvolver, como é o caso da produção do leite e seus derivados e da uva associada à

produção do vinho. Ambas são base para as agroindústrias e para a produção artesanal, dois

fomentadores do turismo rural (cantinas de vinho e de venda de derivados da produção animal

e vegetal), o qual tem, nos pesque-pagues, um importante atrativo. O que caracteriza de certo

modo a terceira fase de desenvolvimento da comunidade é justamente a tensão entre a

intensificação da produção olerícula e fruticultura para o mercado e as pressões e

oportunidades abertas pela perspectiva das novas ruralidades, como o turismo rural, que

contempla a conservação da paisagem rural, algo útil para a preservação dos recursos hídricos

da RMC.

As fotos nº 10, 11, 12 e 13 registram as principais atividades produtivas

desenvolvidas pelas famílias de Mergulhão. A olericultura, o leite, a uva (vinho) e o morango.

Esse último vem aumentando tanto em área plantada quanto em volume de produção.
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             Fotos 10, 11, 12 e 13: Joel Queiroga, 2005.

De fato, a produção predominante dessa comunidade está voltada para as

demandas do mercado e utiliza tecnologias modernas nos processos de produção e

transformação. A maioria dos agricultores encontra-se no nível tecnológico 3, (12 dos 22

estabelecimentos - 54%), o que significa a presença tanto de máquinas como de insumos

industrializados, principalmente os agrotóxicos e o calcário e fertilizante para a recuperação

dos solos.  No entanto, quando se referem à produção exclusiva para o autoconsumo, o nível

tecnológico fica no 1, com argumentos que demonstram uma relativa consciência dos

malefícios dos agrotóxicos para a saúde humana. Há um relato muito expressivo que ilustra

essas preocupações: o do entrevistado nº. 8, o qual conta que, entre as décadas de 80/90, sua

família produziu grande quantidade de alimentos para a Nutrimental, inclusive ganhou

prêmios de produtividade. Mas esse agricultor teve duas fortes intoxicações por agrotóxicos

porque os técnicos da empresa exigiam altas doses desses produtos para garantir a

“qualidade”. Essas intoxicações são responsáveis pelos graves problemas de saúde que ele

tem atualmente e que o impedem de trabalhar (hoje dedica-se a ajudar os filhos na oficina

mecânica que possuem no estabelecimento e a cultivar os vinhedos e a horta caseira, sem

nenhum insumo industrializado). Diz ele que “o cheiro de agrotóxico nas verduras que iam

pra Nutrimental chegavam a dar enjôo e desmaio de cheirar” e complementa “e era pra

sopinha dos nenês”.
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A tendência da produção voltada para o autoconsumo apresenta um diferencial em

relação às outras comunidades. Como nestas (Postinho e Santo Amaro Um) o maior número

de estabelecimentos encontra-se no nível de autoconsumo2, em Mergulhão o índice é maior,

com 9 das 20 famílias (40,9%). Somados os níveis 1 e 2 (13 casos), pode-se afirmar que

predomina nessa comunidade uma baixa diversificação da produção para o consumo próprio,

o que se confirma com a baixa somatória dos níveis de autoconsumo 4 e 5 (4 casos). Isso, por

um lado, representa uma maior tendência das famílias pela compra de produtos, facilitada

pelos meios de transportes (carros próprios), pela proximidade com a cidade, pela presença de

supermercados e frigoríficos de médio porte situados perto da comunidade e pela renda

monetária disponível. Por outro lado, mesmo sendo menor e menos variada, a produção de

autoconsumo está presente em todos os estabelecimentos, o que demonstra um apego às

tradições e as estratégias históricas de sobrevivência da agricultura familiar.

Em Mergulhão, 17 (78%) agricultores têm acesso à assistência técnica, dos quais

13 acessam assistência da EMATER; 7 da Secretaria Municipal de Agricultura e 6 de

empresas privadas e, dessas, algumas são ligadas ao leite (Frimesa). Pode-se inferir desses

dados que a presença da assistência técnica foi responsável, em grande medida, pela inserção

dos agricultores de Mergulhão na primeira fase da modernização, via produção do leite, e

continua sendo estratégica tanto na intensificação da produção olerícula e da fruticultura (uva

e morango) como no estímulo e investimento no turismo rural. Interessante destacar que

foram observadas apenas duas experiências de produção ecológica: um produtor de uva/vinho

ecológico (entrevistado 8) e um olericultor  (entrevistado 18). O primeiro porque teve

experiência negativa com o uso de agrotóxico, como relatado acima, e o segundo pela lógica

de mercado, porque reduz custos e melhora os preços na comercialização, como é possível

observar nos relatos anteriores desse agricultor. Deste modo, as preocupações ambientais que

motivaram as políticas públicas de proteção aos recursos hídricos têm incentivado e

promovido a expansão do turismo rural e uma incipiente conversão para a produção orgânica.

Em relação aos canais de comercialização da produção das olerículas, frutas e

grãos, as famílias de Mergulhão apresentam um quadro relativamente variado de relações

comerciais. Os canais mais freqüentemente utilizados são: venda para intermediários (8

agricultores); venda direta aos consumidores (6 agricultores); venda para o CEASA (5

agricultores); venda direta para supermercados (4 agricultores); venda para empresas (2

agricultores) e outros canais (4 agricultores). Isso demonstra uma maior habilidade para tratar

com os vários canais que se abrem pela relação próxima com o pólo metropolitano e aponta
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um conhecimento importante de tais possibilidades.  Isso não faz parte das estratégias de

comercialização das outras comunidades pesquisadas, como veremos a seguir.

Em Postinho, a faixa etária média dos responsáveis (7) pelos estabelecimentos que

foram entrevistados na terceira fase da pesquisa de campo (pesquisa guiada) é de 39 anos,

portanto, mais jovem do que os entrevistados de Mergulhão. Foi possível a reconstrução da

trajetória familiar pela memória sobre as experiências vividas junto aos pais e irmãos e,

principalmente, a partir do momento em que o entrevistado assumiu sua parcela de terra e

passou a ser responsável pelas atividades ali desenvolvidas. A maioria dos entrevistados ou de

suas esposas pertence, também, à terceira e à quarta geração das famílias pioneiras e

vivenciam mais diretamente a fragmentação do estabelecimento familiar pelo processo de

sucessão via herança. Os “vindouros” (2) são famílias que viviam em comunidades rurais do

lado de Santa Catarina, praticamente na divisa com Postinho. São “vindouros” também alguns

dos cônjuges que se casaram com os entrevistados.

Como já tratado anteriormente, há vários elementos que permitem afirmar que as

famílias pioneiras e seus descendentes são caboclos que ocuparam terras devolutas e que, pelo

relativo isolamento econômico e social, mantiveram e mantêm práticas tradicionais de

cultivo/criação e de trato com os recursos naturais. Sua permanência pode ser qualificada pela

resistência das famílias que enfrentaram todo o tipo de adversidade para se manter nas terras e

garantiram a posse até os dias atuais. Posses que muito recentemente vem sendo legalizadas

através de um programa dos governos municipal e estadual. Esse é um fenômeno que, de

certo modo, ilustra a realidade vivenciada pelos caboclos no Paraná, pois tanto o projeto de

colonização como o de modernização do campo excluíram o chamado “elemento nacional”,

afinal, eles tinham hábitos e práticas não compatíveis com o progresso tão desejado pelas

elites brasileiras (GENHEN, 1998), o que fazia com que deixassem as terras mais valorizadas

e ocupassem as mais distantes e menos acessíveis.

Observa-se nos depoimentos – em parte transcritos no capítulo 2, o que pode ser

sintetizado como três grandes fases na trajetória produtiva das famílias: a primeira, com o

sistema faxinal (ou lajanal) ou a integração criação/milho/feijão baseado no trabalho coletivo;

a segunda, com a redução do criadouro levando ao fim do sistema Faxinal e a entrada do

cultivo de fumo; e a terceira, que podemos identificar pela fase atual caracterizada pela

continuidade dos sistemas produtivos vinculados ao autoconsumo, ao fumo e, em menor

escala, à olericultura, com a presença do reflorestamento de pinus, eucalipto e bracatinga.

Chama a atenção a continuidade de duas estratégias familiares históricas dessa comunidade
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que permitiram e permitem, mesmo que parcialmente, sua reprodução econômica e social: o

extrativismo (carvão e madeira) e o trabalho externo ao estabelecimento.

O sistema Faxinal, pelos relatos dos entrevistados na última etapa da pesquisa de

campo, permaneceu na comunidade até mais ou menos 1994/5. As estratégias produtivas

predominantes em Postinho eram o criadouro comum para os animais (vacas, eqüinos,

galinhas e principalmente suínos) vinculado ao cultivo do milho e feijão na “terra de planta”,

com base na técnica do pousio arbustivo ou pousio curto54, queimada e plantio “no toco”. O

autoconsumo era composto de baixa diversidade de produtos. Basicamente, eram utilizados a

carne, o leite, o milho (incluindo a farinha), o feijão, inhame, abóbora e a couve manteiga

(produtos mais citados por todos). A renda monetária provinha do trabalho agrícola e não

agrícola fora do estabelecimento; em geral, nas lavouras e indústrias de Santa Catarina. Os

relatos revelam o sofrimento dos pais que ficavam em torno de até 90 dias fora de casa, e que,

na busca pelo emprego, andavam a pé pelas “picadas” no meio da mata da Serra do Mar.

Os depoimentos registram a vivência dos entrevistados que revelam os

acontecimentos ocorridos nas terras dos pais, com raras citações às experiências dos avós. As

lembranças da infância contêm muitos detalhes porque eles participavam diretamente das

atividades produtivas e tinham como referência os ensinamentos dos pais. É importante

ressaltar a ligação estreita que a maioria dos entrevistados mantém até hoje com as mães.

Além de morarem em geral no mesmo estabelecimento, supõe-se que a íntima relação

estabelecida nos períodos de infância pela falta freqüente dos pais pode explicar o apego que

se mantém. Há casos em que mãe, e não a esposa, acompanha o filho na “terra de planta” até

hoje. Um agricultor com 43 anos (entrevistado 7) informou, com muita naturalidade, que ele

não sabia detalhes de sua parcela de terra e da produção, nem da renda, porque era sua mãe

que controlava tudo.

Os relatos permitem identificar iniciativas produtivas que responderam, ainda que

parcialmente, às orientações de uma incipiente assistência técnica pública através da

EMATER na década de 80, que não chegou a modificar significativamente os sistemas

produtivos tradicionais, apesar de várias tentativas dos agricultores. Experiências que, por um

curto período de tempo, passaram por várias alternativas, como a produção de arroz, trigo,

salsa, criação de gado leiteiro, entre outras. Porém, a mais difundida pelo sistema da extensão

rural foi o cultivo da salsa (batata salsa), o qual está presente até hoje em alguns

                                                
54 “pousio arbustivo” (seis anos) e um “pousio curto” (um a dois anos)  A queimada da mata para formar a
lavoura fazia com que as cinzas funcionassem, ao mesmo tempo, como fertilizante e proteção contra as ervas
daninhas e ainda dispensava os trabalhos de limpeza e preparação do solo (ABRAMOVAY, 1991, p. 108).
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estabelecimentos pesquisados. Nos relatos dos técnicos da EMATER, esse programa de

incentivo à inserção de outras opções produtivas, em especial da salsa, foi citado, mas, na

avaliação deles, havia um descrédito em relação às mudanças nessa comunidade. De qualquer

modo, provavelmente essa esporádica experiência com a assistência técnica abriu as portas

para a entrada do fumo integrado às grandes empresas, porque era uma possibilidade concreta

de manter-se como agricultor através do acesso à assistência técnica e à infra-estrutura

necessária para a produção e, principalmente, pela segurança em relação à comercialização do

produto.

O que mais chama a atenção nos depoimentos é que os motivos que levaram à

adesão em relação à produção do fumo foram prioritariamente a possibilidade de ter

assistência técnica e acesso aos meios de produção (estufa, insumos, mudas etc), mesmo que

financiados. Há outros motivos importantes, como a garantia da venda do produto e da renda

monetária, bem como a possibilidade de permanência da família “unida” em torno do

estabelecimento familiar. Estes fatos parecem ser marcantes para compreender as mudanças

na situação de vida das famílias, as quais marcaram o início da segunda fase do

desenvolvimento da comunidade, que acontecia em paralelo ao fim gradativo do sistema

Faxinal. O depoimento a seguir é muito ilustrativo desse processo:

No tempo dos pais [..] naquela época era o milho e o feijão, né. Era o milho pra trata de porco pra
vende um poco e o feijão pro gasto de casa. Daí plantava, tipo, a horta, o aipim, taia um legume
assim pra..e batata doce. Batata doce o pai gostava muito de plantar pra família comer [..] Ah,
vendia  mais o porco né. Mudou bastante da época do pai e hoje... até mesmo o pai, isso ele já era,
isso ele é um pouco de antigamente, né? Ele, tem muita coisa já que ele não concorda com essa
mudança na roça, né? Mas mudou bastante. Na época dele eles, fazia... a roçada chegava lá não
importava o tamanho da árvore que tivesse, né? Ele escolhia aquele canto pra planta, né?
Derrubava tudo. Derrubava e daí botava fogo ali e plantava, né, no toco. E agora é tudo diferente
já..é, no seco. Não tinha, curva de nível, nada, né? Ele só seguia, só seguia uma linha, né?então se
aquela linha pegasse uma baixada, um morro, ele seguia aquela linha assim. Só que ele sempre,
meu pai sempre procurava, ele não plantava a favor assim, descendo ou subindo. Ele sempre
procurava a curva, só que ele não era orientado, né? As curva de nível. E era, é... não tinha
compasso pra plantar, nada, né? [..] era mais largo, era mais largo. Plantava mais largo e... tanto
fazia uma cova da outra, uma linha da outra [..] tanto pro milho pra quanto pro feijão.
Normalmente ele plantava o milho e o feijão no meio. [..] até o ultimo ano eu fiz assim também. Eu
fiz assim devido o tempo, né? Que daí agora a gente já tem a área separada pra, pra... lavrar, vira a
terra, né? Que agora já é tudo diferente. Eu normalmente eu planto já sem... eu viro a terra sem
queima, sem, a terra mesmo sem roçar, né? Vira tudo junto ali, né? (entrevistado 11)

 Daí na época que vieram aqui, essa Emater de Tijuca, que eles queriam que o pai cultivasse o
arroz, né. Daí fazia aquela, os valete em banhado, tudo, né? Que foi que a Emater veio, que começo
a vim ali no parque, eu lembro, né? [..] cheguemo a pranta arroz de banhado, mas, eu acho que...eu
já não... não sei explicar, mas eu acho que não foi de grande vantagem, né. [..] rendeu a produção
de arroz, até que nós conseguimo produzir bem. O pobrema aqui é que a Emater trouxe um
descascador. Daí nós plantava o arroz e descascava no descascador da Emater. Aí no ultimo ano
que nós prantemo, não sei o que que deu uma mudança de prefeito ali, eles vieram e levaram o
descascador. No ultimo ano nós colhimo o arroz, que daí nós prantava o arroz pro gasto em casa e
assim, né? Nós colhimo o arroz e não tinha onde descascar. Aí nós fiquemo com a sacaria de arroz
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dentro do paiol jogada, porque o que que nós ia fazer? [..] aí eu lembro...nóis descascava um pouco
no pilão, o pai colocava nóis com os ramalhete ali, batia... colocava uma taboa e batendo pra cair os
grão do arroz, né [..] e daí levava lá pra descascar e o capim do arroz guardava pros cavalo, né [..]
um dia usava pra tratar dos pintinho [..] daí nós nunca mais prantemo. Prantemo trigo também uma
época. [..] ma foi também batido, é sofrido pra descascar, né?  daí: pra bater o trigo foi pago pra um
cara aqui de Joinvile/SC. O arroz não funcionou, ele boloro, né [..] mofava, pra guardar no paiol.
(entrevistado 11).

Daí que fomo pro fumo [..] foi nos ano... oitenta e sete, oitenta e oito, por aí. [..] a proposta da
companhia na época era uma proposta boa. Porque a gente pegava o dinheiro da firma pra se
manter os primeiro ano... a gente pegava o dinheiro da Souza Cruz, ela emprestava o dinheiro pra
construção do galpão, né? E a primeira lavoura, pra pagar em dois ano e não cobrava juro. Que de
fato não cobrou mesmo. Então no ultimo ano aquela segunda parcela que a gente ia pagar tava bem
pequenininha. (fala o irmão mais velho do entrevistado) “E daí daquela história do pai saí trabalhar
de bóia fria e de nós era tudo criança, tinha uns dezesseis ano por aí, aí nós tudo tava
acompanhando o pai saindo trabalhar de bóia fria. E tinha esse aqui que era mais novo, já tava
começando a estudar né”. Eu comecei a trabalhar, trabalhar junto com o pai já foi nos fumo, né [..]
naquela época eu tava brincando batendo o arroz, eu não tinha nem aquela noção de que tava
trabalhando. [..] a opção do pai, pranta fumo, foi pra nóis não fica saindo pra lá e pra cá. Que daí
nós tinha como, pegou aquele financiamento da firma tinha, ali entrava um dinheirinho, e nós não
tava no bóia fria, nós tava em casa todo dia. [..] daí foi uns doze, quinze anos produzindo fumo com
pai. Daí mais tarde eu toquei o fumo mais dois ano e agora faiz... no caso é dois ano que parei. Eu
fiquei um tempo parado e voltei pranta fumo, mas daí eu achei que não tava compensando mais. [..]
mudou as proposta de banco [..] Aí os juro já não era aquela coisa porque quando o pai começou,
pegava o dinheiro tudo sem juro. Aí já começou a vim juro em cima de juro, nos últimos ano nós
tava trabalhando pro banco já, não tava... tipo, a produção do fumo vinha tudo descontado em
dívida já pela empresa. Então a gente paga mais do que gasta, né?  [..] daí fui na Confloresta, né.
Que no fumo ainda é uma vez por ano, né? Que a gente se vê dinheiro, né? Você pega o
financiamento lá, mas aquilo ce vai, num ano ce vai ter que pagar tudo. E daí que você vai ver se
vai sobrar ou não vai, né? As técnica já foi mudando co pai [..] Faiz uns vinte ano que... quando ele
começo de plantar fumo, né [..] fico uns quinze ano nóis plantamo fumo, né [..] daí a gente
começou a recebe mais orientação do técnico da firma, né. [..] daí a gente já começo de muda o tipo
do sistema de cultiva a terra, do sistema de plantá. Que daí a Souza cruz sempre tinha uns
orientador esperto ali que davam uma dica pra gente no plantio de outras coisas também. Não era
só do plantio do fumo (entrevistado 11)

A assistência técnica prestada pelas empresas do fumo é um diferencial importante

para uma comunidade que sofre pelo isolamento físico e social. Em um dos depoimentos

registrados na última fase de campo (entrevistado 10), constatou-se uma mudança importante

no sistema de produção em relação aos dados colhidos um ano antes, durante a pesquisa

dirigida. Naquela oportunidade, o sistema era de autoconsumo com base no milho/feijão,

aipim, taiá e horta doméstica. Um ano depois, o agricultor tinha optado pelo plantio do

fumo.Os motivos alegados eram:

[..] purque num dá, veja nóis não tem assistência de ninguém, nóis num queria mas foi o único
jeito, fomo pro fumo porque lá é garantido vem a muda, os insumo, as muda de pinus, eucalipto, e
eles dão assistência na precisão. Porque fiquei revortado [..] esse Paraná 12 mês, eu pedi tanto pra
vim um calcário, ganha umas semente, e nada..., mas tem gente que dexo apodrece e não prantô e
eu que queria tanto não cunsegui, acho uma injustiça”. Diz que foi porque não tinha distância certa
das pranta com o rio..nem sei bem até hoje. (entrevistado 10).
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Nesse relato, que foi também um desabafo do agricultor, estão presentes as

limitações impostas pela falta de políticas públicas voltadas para a agricultura, tão frequente

no caso de Postinho, e das possibilidades abertas pela iniciativa privada; no caso, pelo

interesse das indústrias de fumo, com suas estratégias de integração com os pequenos

agricultores. Há, nessa relação, por um lado, o interesse das grandes empresas de manter um

maior controle sobre as técnicas de produção e qualidade do fumo de acordo com o padrão

esperado, mais compatível com a agricultura familiar, e por outro, o interesse dos agricultores

quando se encontram com limitações técnicas, de produção e, principalmente, de alternativa

de renda, como é o caso de muitos agricultores de Postinho.

Como pode ser observado no quadro a seguir, os sistemas de produção

predominantes na comunidade em 2004 eram o autoconsumo (8), com 12 casos,

acompanhado pela produção de fumo integrada às grandes empresas processadoras (9 casos),

associada ou não a outros produtos (olericultura e/ou grãos e/ou pecuária). Dos 12

estabelecimentos com o sistema de autoconsumo, 5 têm a renda monetária proveniente de

trabalho assalariado agrícola fora do estabelecimento (1 com renda complementar de

aposentadoria e 1 de pensão), 4 de aposentadorias e 2 de assalariamento não agrícola fora do

estabelecimento. A produção de fumo integrada às grandes empresas é a principal estratégia

produtiva que estabelece uma diferenciação econômica e social em relação aos agricultores

que mantém a tradição da produção voltada para o autoconsumo, combinada com a renda

extra-agrícola. Os produtores de fumo (associados ou não a outros produtos) apresentam

melhores condições de renda e de moradia em relação à grande maioria dos demais

agricultores, com exceção dos comerciantes e dos “carvoeiros” (que processam e

comercializam o carvão).

Dos 32 entrevistados na pesquisa dirigida, 15 agricultores declararam ter

assistência técnica (47%), diferente dos 78% de Mergulhão. O nível tecnológico dos

agricultores da comunidade de Postinho está distribuído igualmente entre os tipos 1 (15 casos)

e 2 (15 casos). No tipo 2, predominam os produtores de fumo (9 agricultores) e, no tipo 1,

predominam os produtores para o autoconsumo (9 entre os 15).  A assistência técnica atinge

15 (47%) agricultores familiares entrevistados, e, desses, 10 têm assistência de empresas

privadas, em geral através das empresas de fumo; 8 da EMATER, em geral para os que fazem

parte do Paraná 12 meses; e 2 da Secretaria Municipal. Os beneficiários do Paraná 12 meses

tiveram acesso ao material para reforma da casa, incluindo construção de banheiros e algum

recurso em calcário e sementes (da salsa em especial).
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Quadro 08 – Sistemas produtivos, acesso à tecnologia e à assistência técnica nos
estabelecimentos de Postinho

Acesso tecnologia e assistência técnica
Estabelecimento Sistema produtivo Diversificação do

auto-consumo insumos máquinas Nível
tecno

Assistência
técnica

1 olerículas/fruti Autoconsumo4 1 1 1 0
2 olerículas/fruti Autoconsumo4 2 0 1 1
3 Grãos Autoconsumo4 1 0 1 1
4 Autoconsumo Autoconsumo5 1 1 1 0
5 Autoconsumo Autoconsumo4 1 0 1 0
6 Autoconsumo Autoconsumo3 3 1 2 0
7 olerículas/grãos Autoconsumo2 3 1 2 0
8 Fumo Autoconsumo2 4 1 2 1
9 Autoconsumo Autoconsumo3 2 0 1 0

10 Autoconsumo Autoconsumo4 1 1 1 1
11 Fumo Autoconsumo2 4 1 2 1
12 Carvão/pecuária Autoconsumo2 1 1 1 0
13 Carvão/pecuária Autoconsumo2 3 2 2 0
14 Autoconsumo Autoconsumo2 2 1 1 0
15 leite/grãos Autoconsumo2 2 0 1 0
16 Autoconsumo Autoconsumo5 1 1 1 0
17 Pecuária Autoconsumo2 3 1 2 0
18 Fumo/pecuária Autoconsumo2 4 1 2 0
19 Autoconsumo Autoconsumo1 4 0 2 0
20 Fumo Autoconsumo4 3 1 2 1
21 olerículas/grãos Autoconsumo5 2 1 1 0
22 Autoconsumo Autoconsumo5 1 1 1 1
23 Fumo Autoconsumo5 4 1 2 1
24 Autoconsumo Autoconsumo5 3 0 1 0
25 Fumo Autoconsumo3 4 1 2 1
26 Grãos Autoconsumo4 4 2 3 1
27 Fumo Autoconsumo2 3 1 2 1
28 Autoconsumo Autoconsumo1 4 2 3 1
29 fumo/olerículas/grãos Autoconsumo4 4 1 2 1
30 Olerículas/fruti Autoconsumo1 3 1 2 1
31 fumo/olerículas/grãos Autoconsumo2 4 1 2 1
32 Autoconsumo Autoconsumo2 1 1 1 0

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Há, nessa comunidade, a presença importante da produção de autoconsumo, como

já referido anteriormente. Observa-se uma distribuição similar entre os indicadores de menor

(1 e 2 somam 15) e maior diversificação (4 e 5 somam 14) dessa produção, o que pode ser

explicado, por um lado, pela tradição de mais quantidade e menos diversidade de cultivos

pelo hábito das famílias, pelas limitações de terra e de trabalho familiar (ex: ausência dos

homens) e, por outro, pelas possibilidades que se originaram dos aprendizados e das

experiências com diferentes cultivos.
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Já os indicadores do uso de tecnologia demonstram a permanência dos meios

técnicos tradicionais, como o uso da tração animal e, muito frequentemente, apenas da enxada

e da foice, como ilustra a foto 14. A queimada ainda é uma prática relativamente presente

nessa comunidade, como ilustra a foto 15.

        
Fotos 14 e 15: Joel Queiroga, 2005.

Das tecnologias oriundas do processo de modernização, o que mais foi assimiliado

pelos agricultores familiares de Postinho foram os insumos industrializados. Principalmente o

adubo químico, o calcário, as sementes fiscalizadas e os agrotóxicos utilizados no fumo, na

salsa, e, em alguns casos, no milho e feijão.

Só com cavalo. É, porque as terra pra trator são bastante caída, e um trator, o cara não pode ter um
trator pra fazer pouca roça [..] Trazer pra cá, ah, eu sempre tenho trazido pra cá, os fertilizante,
adubo, calcário, né, isso é o que mais vem de fora. As muda, semente [..] Ah, os venenos a gente
tamo cada vez, cada vez, aprendendo mais sobre veneno, cada vez usando menos né. É só no fumo
[..] Na salsa às vezes tem que usar também, pelo menos uma passada, quando você planta assim,
quando começa a nasce, uma passadinha assim de XXX, mas tem que ser na hora certa, porque daí
uma passada chega. Daí não precisa ficar usando muito veneno. Bom, nas horta não entra, não, não.
Aqui, nós usamos o esterco né, esterco do chiqueiro, das vacas, nos usamos tudo na roça [..] Não,
não chego a compra [..] porque aqui perto não tem, e pra trazer de fora o frete fica caro, mais caro
que o produto. [..] tem uma outra técnica que nós fazemos aqui que não falha, que é a de adubação
verde, né, adubação verde [..] Nós usamo aveia, usamo nabo foragero, azevem. E depois a gente
vira ela, quando ela tá no cacho né.  Ahh, não as empresa do fumo dexa livre, pode plnata o que
quisé depois do fumo. [..] eles só dizem assim, que não é pra plantar fumo onde eu planto batata.,
por dois motivos, tanto pelo resíduo do veneno, que sobra da batata, porque a batata é muito
veneno, e o fumo não pode ser contaminado com veneno, e a outra, é por causa da doença que dá,
que a batata passa pro fumo. [..] olha, vai mil vezes mais veneno na batata do que no fumo. Na
batata doce, batatinha [..] ma essa aqui nós plantamo só pro consumo, cinco quilos de semente e
nessa aqui só antifungo só. No fumo, olha, eu vou te dizer o seguinte, como nós fazia antes e como
nós fazemo agora, é, com as mudanças e tal. Cara, quando nós começamos aqui, nós colocava, nós
usava dez quilos de ..., sefanol, que mudou o nome, dez quilos, e isso dava pra fazer umas... oito
pulverizações de líquido, e, usava também, quarenta quilos de pó de 7165, né, sem contar que nós
já tinha usado oitenta quilos de furadão na linha antes de plantar, um veneno terrível que agente
ponhava, pra lagarta não cortar o fumo, e pra depois também a vaquinha não chupar o fumo, depois
agüentava sessenta dias, envenenando o pé, pra vaquinha não cortar. Hoje nós não usamos mas
furadão, esse pó, que também nós fazia cinco, seis pulverizações, também não usamos mais pó,
hoje nós usamos, quatro pacotes de sefanol, quatro, cinco pacotes [..] pra mais quantidade ainda. E,
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tem um produto que nós tamo usando, que é um produto caríssimo, eu acho caríssimo, porque ele
vem em grama, ele não é em quilo, um pacotinho com 30 gramas tá vinte e três reais. Esse é um
faixa verde, só que ele é caro, ponho ele no canteiro, faço na hora que eu semeio, eu coloco meio
pacotinho em dois canteiros, na muda, na hora que eu semeio, e daí, quinze dias antes de plantar eu
coloco mais meio em dois de novo, então isso é o que basta em segurar, isso aqui não tem
problema de vaquinha na roça, depois desse, não tem problema de fungo. Vale muito a pena os de
faxa verde [..] porque se torna barato, porque depois eu economizo lá na roça. E na época era faixa
vermelha, vou te contar tinha um resto aqui no paiol, aquele da latinha que a gente fazia nos
canteiro, e daí as minhocas que passavam por lá, as galinha que comiam morriam.Hoje não usa
veneno nenhum que mata hoje, não nosso veneno aqui nada mata, não mata galinha, pode passar,
que nem posso passar no canteiro, que as galinha ficam, pode beber a água. Eu uso equipamento
porque eu tenho referência própria, tem amigos meus, que não usa e eu sei como é que é. Eu vi um
dia, eu fui numa estufa de um amigo meu, ele tava passando esse sefanol, que é um veneno faixa
verde, que não é veneno, é inseticida, é só inseticida, o pessoal usa no pomar, na batatinha, é só
inseticida mesmo, ele vem no pacotinho que é biodegradável, o pacotinho dissolve, mas o homem,
de tão relaxado, ele abria o pacotinho com a mão e pegava aos poucos assim e botada na marca,
com a mão, e essas partes assim da mão dele, rachou tudo, ele tava com a mão assim inchada, tava
roxa a mão dele, e aí eu falei, mas porque isso, ele disse, não semana passada eu já tive aí mexendo
nos veneno, e não usei luva, mas também, ce ta louco de não usar luva, pra mexer com o veneno
tem que usar luva, cara. Não, máscara não, mais é a luva. Mais é a mão, os contatos, se não usar um
avental de plástico, né, um casaco impermeável, né, calça. Nunca me intoxiquei, nem antigamente
quando era mais forte, eu tinha muito medo. Eu tive assim, eu tive muito stress com o veneno [..]
eu sempre fui muito medroso com o veneno, porque o meu pai usava, e tinha vezes que eu era piá,
eu lembro, meu pai usava veneno um tal do BHC, meu pai pegava BHC, misturava co querosene e
ponhava no arroz, e muitas vezes misturava com pau, mas pra ficar bem misturado ele mexia com a
mão, e daí plantava né, mas daí aquilo secava, ia plantar, e a cada passo tava respirando BHC né,
aqueles matraquinha, então rapaz, hoje eu vejo os cara falando que o BHC ta proibindo, pó [..] Meu
pai teve poblema de estomago, mas nunca intoxicação, porque também era um homem que se
cuidava né [..] eu sei porque eu plantava com ele, desde os sete anos eu plantava com ele, então
sentia de vez em quando, pegar aquele pó. [..] Daí quando comecei  eu tinha um problema que, eu
ia mexer com o veneno e já estufava o meu estômago, já, ficava tremendo, ficava meio tonto, meio
zonzo da cabeça, mas daí, um dia, saiu um curso de veneno, como se cuidar com o veneno, da
Emater. Daí fui fazer o curso, dali pra frente eu perdi o medo do veneno, mas eu aprendi a mexer
com o veneno, aprendia a manusear o veneno, e perdi o medo, fiquei seguro, porque eu sei que não
tem perigo, se fizer direito, não tem perigo (entrevistado 23).

Ah, nóis sempre pranta né. Ah, prantamo mio, fejão, daí as verdura né, legume que eu pranto
sempre [..] é, só pro gasto, num vende: é que nóis gastemo bastante né, daí sobra poca coisa. Só
que nóis num tratemo, assim, do trato mesmo né, vamo levando pra fora. Aqui temo poco animar
né. [..] trabaia nóis dois na roça [..] troca dia: é, quando tem nóis trocamo né, ma não tem né,
ninguém que trabaiar na roça mais né. Trocamo ali com o vizinho. Ih antigamente tinha, o povo
prantava de tudo né, hoje não tem mais nada né. Daí tavam sempre assim, se ajudavam né, daí
quando um matava um boi ou quando outro não tinha arguma coisa, se trocavam ne, pra se ajuda.
Hoje não tem né. [..] óia o jeito de planta o mio e o fejão pra argum mudou né, pra argum não [..]
nóis fiquemo do mesmo jeito. Só mudô né, porque antes a gente prantava 1 metro e meio de
distância uma da outra né, e agora não, é uma técnica né [..]  ah, nóis dexemo mais de quarenta,
oitenta [..]: ah, antes você prantava as coisas e dava né, agora sem adubo não dá, por isso que o
povo desistiu das cepa, tem que carpinar né. Ih dava bem, dava bem, muito bem antigamente. [..]
ah, acho que hoje dá um poco mais de rendimento. A semente do mio não, mas do fejão, agora
recém foi comprado. [..] esse mio aqui é comum né, a gente chama comum quando não é comprado
né, então já não dá né que nem dava, dava bem, hoje em dia não usa, prantá mais aquele metro e
meio que nóis contava antes, hoje dá o mesmo com semente nossa né, e os custo são os mesmo,
então não dá né [..] se pranta no mesmo tereno o criolo e o outro ih o criolo não dá mio suficiente
[..] daí tem que compra a semente e compramo o adubo [..] é que as tera é fraca né [..] nossa,
antigamente nem conhecia o que era carcário, o adubo também, não faiz muito tempo que usamo,
vai faze uns quinze ano [..] não vai  que nóis usemo memo uns vinte e poco ano [..] usava também
o esterco, esterco de vaca, tinha um de galinha né (fala a esposa) “esse usamo bastante na horta [..]
eu pranto a batatinha tudo, sempre com adubo das galinha né e dá bem [..] o outro não’  A palha do
mio, quando o mio já ta bom, a gente joga pros bicho come [..] a cana do mio fica por baixo da
terra. antigamente dava, mas por isso que eu digo, que a turma estragava com a terra, porque
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pegava e ponhava fogo ali perto dos mio, queimava tudo, por isso que a terra ia enfraquecendo né,
iam prantando na terra mas iam queimando a cana do mio, por isso que enfraquecia né, se fosse
adubado, tinha fortalecido mais. [..] essas técnica a gente foi aprendendo meio por conta mesmo, e
de oiá as pessoa mais veias [..] acho que é dos outro faze né, então, fizemo os curso também né
(risos). Nóis nunca tivemo nenhuma orientação  A comunidade é mudô mais é na lavora né que eu
acho que mudô bastante né [..] a criação mudou bastante também né. Que nem vaca, essas coisa
assim, sim, que nem porco já é menos né, porque agora tudo fechado, daí não vai né, a gente que
usa só o mio, não usa essa ração né, daí o porco não vai muito bem né, os outro já vai [..] porque
daí as pessoa começarum a prantá né, a faze lavora perto de casa, daí não deu né, a criação ia longe
né, que nem porco, daí pra não incomodá, vai tudo fechado. O motivo foi [..] ah, tinha esse negócio
de saúde né, que diziam que não era bom criar os porco assim, sorto né. (21).

Nos dois depoimentos acima, percebe-se como as famílias, com seus aprendizados

tradicionais, foram enfrentando, não sem tensões, as mudanças ocorridas nos sistemas

produtivos e nas práticas em relação à produção e aos recursos naturais. O fim gradativo dos

faxinais fez com que fossem ocorrendo mudanças importantes na comunidade, mesmo para

aqueles agricultores vinculados até hoje aos sistemas produtivos tradicionais. O modo de

plantar o milho e o feijão, a redução da criação e da lavoura tradicional, a diminuição de

práticas degradantes como a queimada e o corte indiscriminado das matas tiveram impactos

sobre as famílias. A cultura do fumo e o assalariamento ou trabalho externo à propriedade

foram intensificados.  No entanto, isso não significou extinção de práticas tradicionais,

incluindo uma importante produção de auto-consumo como revelam as fotos 16 e 17.

           Fotos 16 e 17: Joel Queiroga, 2005.

É possível afirmar que os agricultores dessa comunidade combinam técnicas

tradicionais com as modernas dependendo das condições de acesso a essas últimas. Condições

vinculadas ao acesso à assistência técnica e, conseqüentemente, aos pacotes tecnológicos e

aos conhecimentos e relações pessoais dos agricultores que conquistam melhorias através dos

aprendizados e barganhas pelo esforço pessoal. Continua sendo ilustrativa a experiência do

entrevistado 23:
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As primera cerca fizemo tudo de arame, e taquara pras galinha não entra na roça, fizemo roça pra
baixo né [..] Cerquemo com oito fios de arame pra baixo ali, pros porco não entra na roça também.
[..] porque eram tudo solto. É eu tava dentro do criadoro, então tive que cerca né. Porque eu não
vim aqui pra incomodar ninguém, como não incomodei ninguém com criação, então cerquei, tinha
minhas criação solta também e a roça cercada, pra não ter problema né [..] aí, prantamo a primeira
roça de milho e feijão [..] eu era piazão , tava com vinte e três anos, ma meu sogro dizia assim, eu
lembro tão bem, porque são coisas assim que fica na cabeça da gente, “olha Messias, milho ocê
coie, mas feijão ocê nunca vai coie nessas terra, feijão não dá nessas terra” [..] é terra muito fraca e
ácida (terra de lajano). E não deu mesmo cara, não deu, feijão tinha umas bolinha assim, que não
tinha apodrecido, com um palmo, crescia e dava um pouco de feijão, mas onde não tinha, rapaz,
não deu nada, feijão secou e deu desse tamaninho assim ó, deu pestiadinho. A gente preparo a terra
foi na queimada, a gente tiramo as lenha que tinha, queimemo e plantemo, e depois carpimo de
enxada tudo, né. Daí, no segundo ano, nós plantemos de novo, e deu bem fraco também. Daí, eu
tinha amizade com o pessoal da Emater porque nóis trabalhava encanando agua, é a rede de água
pras casa de Postinho e eles tavam todo dia com nóis, eles acompanhava tudo e eu tava fazendo
amizade [..] começando, voltando pra roça de novo. Aí eu falei co técnico se ele podia consegui um
calcário pra mim. Foi em oitenta e oito [..] aí ele falou assim: olha não tem plano de calcário, eu
vou fazer uma coisa, porque eu vi tuas plantas lá, eu vi teu sofrimento, eu vou desviar uma carga de
calcário lá da micro-bacia de Campestre, [..] ele desviou pra mim, entende. E, foi o que me ajudou,
porque ali, dezoito toneladas de calcário ele mando aqui pra mim, e ainda o caminhão não podia
entra, porque o terreno era muito ruim, ficou pra lá, lá na subidinha do portão ali, ele não conseguiu
subir aqui, e descarregou lá, daí a gente transportou de carroça, meu cunhado me ajudou aqui,
puxou pra mim aqui, trouxe tudo pra baixo. Daí, no outro ano já melhorou, já começou a melhorar
a terra, eu já arei uns pedaços, já semeei um pouco de trigo e tal [..] tudo na tração animal, e daí já
melhorou a coisa, começou a usar o calcário e foi indo, daí, depois no ano seguinte, consegui um
financiamento, melhorei meu chiqueirinho. É... só pro consumo: era milho e feijão e tinha mais
alguma outra coisa [..] batatinha, que plantava um pouco, daí no segundo ano plantei um pouco de
trigo. Nessa época plantava mandioca, plantamo aí nos fundo, desde aquele tempo já plantava, e
era só essas, pouca coisa ´[..] É... verdura sempre teve, alface, cenoura, beterraba, brócolis, couve,
isso aí agente sempre teve (entrevistado 23).

Ah, eu trabalhei numa chácara que aprendi muito co eles lá [..] eu mudei tudo, mudei a maneira de
pensar primeiro né. Aí, a gente nem analisava as coisa como que funcionava, antes de fazer né, ia
fazendo. Porque tudo tem os pró e os contra. Tudo tem que faze um projeto, porque se a gente não
analisa os pró e os contra a gente não consegue ter um resultado bom, agente vai perde serviço,
porque não fica bem feito né. Vamo supor, se eu fizer uma casa dentro dos trinta metro do rio, na
época a gente nem sabia que tinha reserva assim, a gente não sabia de nada, depois que vai
aprendendo vai fazendo as coisa direito. Você acaba trabalhando menos e fazendo as coisas certa,
tem que fazer certo as coisa, [..] na hora que você vai plantar tem que escolher o melhor
espaçamento, escolher a melhor semente, escolher o melhor adubo, antes a gente não sabia nem
aquela variedade de adubo que tinha, nem a fórmula do adubo, e o agricultor que não conhece essas
fórmulas de adubo não é agricultor, entende. E a maioria dos meus vizinhos aqui não conhece
fórmula de adubo, ainda tem os crandestino aqui que botam fórmula de adubo que não funciona,
você sabia? Então às vez, a maioria das pessoa compram, pagam o mesmo preço, e compra uma
coisa que não funciona entende? Então o que que eu aprendi na casa, aprendi essas coisa, aprendi a
ver os meus direito, ver quais as coisa que funciona, até o adubo. Porque vai comprar adubo pro
fumo, já vem a fórmula certa, pra milho a mesma coisa, pra salsa a mesma coisa. [..] Dali prá cá, eu
faço as análise de solo, to calcareando meu terreno sempre levo corrigido com fósforo e calcário,
porque tem que fazer, então a gente tem que fazer, porque tem gente que trabalha e não dá
resultado. Ah, meu pai era acostumado a plantar no norte do Paraná que as terras são fértil, não
usava calcário nem adubo, então em terra fértil meu pai plantava bem mais perto, bem mais
juntinho e produzia bem. Agora aqui como a terra é bem mais fraca, plantava junto, do jeito que
meu pai plantava lá, não dava nada. Aqui tem que plantar com um pouco mais de espaço. Aqui,
agora nós tamo plantando milho, nas terra bem preparada aí, nós tamo plantando com um metro de
carreira e doze centímetros uma semente da outra.  Ah, antes nóis não fazia essa técnica, aí
plantava, podia ser com oitenta a carreia, a do pai plantava de cinqüenta e cinqüenta uma cova com
três, quatro sementes. Agora não, nóis tamo fazendo o plantio manual, totalmente manual, porque
nóis não temo plantadeira, só cavalo, plantamo na mão aqui, tamo riscando com um metro, jogando
a semente com a mão. (entrevistado 23).
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As mudanças ocorridas na comunidade são parte inerente do processo de

reprodução social dos agricultores. Todo o processo de reprodução implica mudanças sem, no

entanto, eliminar os aspectos da tradição que compõem o habitus desses trabalhadores. Os

conhecimentos tradicionais são fundamentais na percepção ambiental e no estabelecimento

das estratégias produtivas. A tradição se modifica na relação com os conhecimentos da

modernidade, mas permanece presente nas vivências e práticas dos agricultores de Postinho.

Não é diferente nas outras duas comunidades. O que as diferencia é a intensidade e a

freqüência das práticas modernas, as quais indicam os graus de modificações que vão

ocorrendo nos estabelecimentos rurais e na vida dos agricultores. No caso de Postinho, é

menos intensa a modernização, os sistemas produtivos continuam muito ligados às práticas e

conhecimentos tradicionais, os quais se modificaram através das esparsas e, pode-se dizer,

tênues relações com a sociedade mais geral (assistência técnica, mercado, políticas públicas,

programas das empresas privadas). A fragilidade dessas relações explica, mesmo que

parcialmente, a forte presença da troca de informações sobre as novas técnicas produtivas

entre as famílias.

A terra vermeia é boa pra sarsa, a preta pro inhame, batatinha, milho, fejão [..] tudo quanto é coisa
que dá em cima da terra preta, tipo aipim, taiá, batatinha, cenora [..] é, só que a salsa não sei porque
ela não gosta, ela é toda vida mais da tera vermeia [..] o fumo pranta em quarque uma [..] depois do
fumo nóis pode prantá ... nóis tiramo duas coieita de fumo, nóis largamo milho debaixo da mesma
lera de fumo e, tira, acaba o fumo, fica o mio e abóbra. [..] eu pranto o mio: pra terra. [..] e pra
consumo, né? Continua aproveitando, reaproveitado o mesmo adubo do fumo. Senão, tipo, fica um
ano quase, seis méis, daí fica perdido o adubo. Ah nóis varia a terra as veiz. Porque, fica tipo,
prantando na mesma terra só, ela fica meio, vai enfraquecendo, né? Tem que joga noutros campo,
bota as veiz um pouco de calcário, um pouco de adubo, daí vai...[..] eu na verdade faço adubação,
adubação tipo de, como que eu posso dizer, adubação verde, né? Tipo tudo que dá no meio do
tigüera, da cana do milho, capim, cipó, galho de batata, isso aí eu passo uma grade por cima lá e
môo tudo. Daí aro, aquela terra tomba lá e fica, apodrece embaixo e dá adubação. Não queima a
terra, pode tá sujo como for, ele... chego a época de ará eu largo a grade e...[..] não queima mais
porque cada vez mais vai enfraquecendo a terra, né? Daí vai tirando, queima a terra e..[..] queimá é
proibido né.[..] ma essa técnica de não queimá na verdade eu aprendi co pai dela. O meu sogro [..]
porque ele prantava milho. Antes a turma batia o tigüera, pegava as coisa e queimava meu sogro
não [..] daí ele ia quebrando o milho e ia pisando na cana do milho.[..] (fala a esposa) “é que
quando a gente ficou junto eles queimavam, daí eu passei pra eles nós nunca usava queima, né? As
cana, porque aquela mesma sujeira aí dá o humos, né? O esterco ali, deixa a terra mais sardável,
mais gorda. Imagine queima, pois é só a terra, que gordura vai ter ali, né?”. Ah  eu lavro a terra
pranchando.. pranchando o morro. [..] porque com o arado daí tem que ser assim, né? Com o arado
sempre ele vai tombando pro lado de baixo. Daí se for subindo já não fica legal, se for descendo
também [..] ah esses cavalo não agüenta, né? o cavalo agüenta mais pranchando. Se subindo o
cavalo cansa, daí descendo ele desce legal, mas e daí pra subir? Ela dia que tem que gradiá de cima
pra baixo e eu gosto de gradia de baixo pra cima. (fala a esposa) “é que de cima pra baixo é melhor,
né? Porque, o pai ensinava nóis assim”. O cavalo chega, a prancha assim, eu vou gradiando nessa
embaixo aqui, eu chego lá e o cavalo tem que puxar a grade pra cima pra ele vim de vorta. Pra
baixo lá em cima. Agora, por exemplo, de cima pra baixo, o cavalo vira por baixo e puxa menos a
grade. Geralmente, né? Ah, o cavalo sofre, mas eu gosto de gradia assim. Ela que diz que é melhor
de cima pra baixo. (fala esposa) “Sofre menos os cavalo sim, e rende mais serviço”.[..] na minha
mão o cavalo sofre. Eu não tenho dó de cavalo, come milho certo daí. Do que aprendi co pai e co a
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mãe eu: mudei bastante. Que a mãe antes pagava pra ará, pra plantá fejão e milho. Ela fazia cova,
prantá milho e fejão na enxada. E eu já não, eu já tenho um cavalo [..] mudou a distância, tipo, ela
prantava, fazia uma cova larga com a enxada, plantava uma de fejão aqui e uma de milho aqui. [..]
do tempo da mãe era mais ou menos de mais de um metro quase, né? [..] de enxada eles
empilhavam, virava um cantero, e pra plantá com o cavalo não, hoje tem distância. Pra plantá
milho é um metro riscado um do outro. Pra plantá tipo fejão é oitenta centímetro o riscador.
Antigamente a distância do mio era bem largo, hoje o mio é bem pertinho um do outro. [..] é: um
compasso do passo da pessoa, por exemplo, cinqüenta centímetro e antigamente era largão, era o
dobro. Daí dava muito poquinho milho [..] (fala esposa) ‘eu acho que era assim porque falta de
alguém ensiná eles, né? De mudar. Pra nóis quem ensino foi  a Emater [..] óia, não faz muito
tempo, acho que menos de 20 ano é, por aí. Isso foi importante, desde o pé de fruto, ia planta aí e
não sabia como [..] eles ensinavam, tudo. (fala a esposa) “eles continuam ainda”. (entrevistado 28).

A terceira fase de desenvolvimento da comunidade pode ser identificada como um

relativo prolongamento da segunda, com destaque para o fato da intensificação do trabalho

externo ao estabelecimento, para a inserção de mais agricultores no sistema de

contratualização com as empresas de fumo e, principalmente, para as inovações no que se

refere ao reflorestamento com pinus e eucalipto nos estabelecimentos dos agricultores

pesquisados. O trabalho externo, como já apontado no capítulo 2, é uma importante estratégia

de reprodução social, pois, das 32 famílias, 26 tinham renda familiar composta totalmente ou,

como na maioria dos casos, parcialmente, por recursos financeiros advindos de atividades ou

condição não diretamente relacionada à agricultura do estabelecimento familiar. Os dados

demonstram que 20 famílias possuíam renda de atividades agrícolas ou não agrícolas ou de

trabalho autônomo, 10 são aposentados ou pensionistas (8 participam com 60% a 100% da

renda familiar) e 6 recebem algum tipo de recurso de programas sociais.

                 Fotos 18 e 19:  Estufa para secagem do fumo com a “casa de morada” ao lado e as mudas a espera do plantio.
                 Joel Queiroga, 2004.

O aumento de áreas com reflorestamento está vinculado, em grande medida, ao

aumento do cultivo do fumo, pela obrigatoriedade de prover com segurança a lenha necessária
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para a secagem deste feita nas estufas, nas propriedades dos agricultores. Está vinculado,

principalmente, à percepção dos responsáveis pelo estabelecimento de que é um investimento

para o futuro da família, pois acreditam que a renda com a venda da madeira será garantida,

como observam ocorrer com  os lucros das empresas que circundam a comunidade. Os dados

coletados demonstram que, dos 32 agricultores entrevistados, 21 tinham área com mata

plantada (66%), o que não necessariamente está relacionado ao reflorestamento com o pinus e

eucalipto, mas é um indício concreto para os depoimentos colhidos na última fase de campo.

Mas agora tem aumentado os pinus por causa da visão das pessoas, aqui do lugar, que a empresa
começo a colher, e aí, a idéia, a idéia quando eles começaram a plantar era que as pessoa que
moram aqui, diziam assim, não, não adianta a gente plantar pinus aqui, porque a empresa ela
planta, e daí não sobra espaço para nós vender, porque a empresa toma tudo o mercado, planta
muito né, e quando tudo é muito, não tem comércio então não adianta, mas eles viram agora, que
mesmo a empresa colhendo ta faltando pinus, e ta dando dinheiro, aqueles que plantaram dez pés,
conseguiram vender, aqueles que plantaram vinte, aqueles que plantaram mir, aqueles que
plantaram no capãozinho, porque acharam bonito, porque acharam curioso, não achavam que dava
dinheiro, ganharam dinheiro agora, entende, então esses, tão plantando agora de novo,  e tem uns
empresários, tem uns empresários da cidade, que também. (entrevistado 23 de Postinho)

Eu planto, plantei pinus e eucalipto também, [..] Eu tenho quatro hectare e meio já plantando,
reflorestado, pinus e eucalipto, eu planto assim meio a meio, meio pra cá, meio pra lá, porque, eu
preciso de lenha pra secar fumo, né, e dá pra fazer carvão, a gente precisa de lenha, e carvão é uma
coisa que vende bem também. Sempre fazemo também, isso aí é o filho que ta fazendo pra ele,
deixei pra ele o forno pra ele queimar os carvão aí pra ele, dentro de um mês e meio aí, trabalhando
as horinhas que sobra ali, ele ganhou achou, ele pegou esses dias acho que quatrocentos e quarenta
e oito reais, agora, ontem, ele descarregou um forno com mais cinqüenta e um pacotes. Ele vai
fazer mais cento e setenta e cinto reais né [..] fica dentro da propriedade. Ah, tem vários caras que
compra o carvão, sempre também são os atravessadores que compram, mas tem vário aqui..[..]
Sempre fiz, mas pouca coisa, eu nunca trabalhei, nunca ganhei dinheiro, nunca levei por esse lado
assim, de ganhar dinheiro com o carvão né. [..] isso ajuda assim na época que a gente tá meio
folgado assim no fim da safra, daí a gente faz, mas daí quando a gente pega o serviço valendo da
roça, daí a gente pára né, sempre fiz assim tipo, duzentos, trezentos sacos de carvão por ano, coisa
pouca, só pra quebrar galho né, pra aproveitar os restos de lenha, que às vezes a gente corta um
pouco mais de lenha pra secar a safra, e quando vê, já não presta mais a lenha, porque ela fica
muito seca, né, velha, ela não tem energia, pra carvão é boa, mas pra secar fumo ela já não tem a
energia que é necessária.[..] Então, é isso que a gente faz. E daí, a gente criamo alguns leitão,
também pro gasto, e o que sobra a gente vende, né. Vaca também, de leite, nós temos [..] o porco a
gente vende pros vizinho, os vizinhos vem aqui e leva. [..] eu planto fumo [..] eu precisava até dar
uma conferida nas notas, porque eu tenho tudo guardado, tudo minhas nota de venda, [..] eu, pra
mim, que eu to fazendo dezesseis safras né, é porque eu vim pra cá em oitenta e seis (entrevistado
23)

As escolhas sobre o que produzir – quando o interesse é o mercado para os

produtos agrícolas – são feitas a partir das possibilidades concretas de comercialização que

são escassas e altamente dependentes das iniciativas externas de “virem buscar os produtos”

como relataram vários agricultores. Eles contam com um mercado muito restrito, como

apontam os dados sobre os canais de comercialização. As informações que constam nos

formulários da segunda fase de campo indicam que, dos 32 agricultores, 9 comercializam o
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fumo diretamente com as empresas; 6 comercializam feijão e ou milho diretamente com o

consumidor ou nas vendinhas/mercados e 1 com intermediários que vêm até a comunidade; 2

comercializam abóbora e ou inhame com intermediários que vêm até a comunidade. Portanto,

é muito reduzido o número de produtos comercializados e de produtores vinculados ao

mercado. Isso  limita muito as opções de produção. Os depoimentos a seguir ilustram estas

situações que envolvem a vida das famílias de Postinho:

Planta pra vende foi depois daí, quando eu comecei a planta fumo, comecei a planta fumo pra
vende, comecei a planta salsa pra vende, e inhame também, né... então foi, eu não me lembro bem
se foi 89, que eu comecei a planta fumo, mas foi por aí. Eu planto salsa (batata), inhame, e fumo
porque é o que vende, outras coisas você não consegue vende. O pessoal não tem hábito de compra.
Hoje você não consegue vende feijão. Vinte anos atrás, quinze anos atrás, você conseguia vende
feijão, eu vendia, todo mundo vendia feijão, hoje em dia não se vende mais feijão. Não compram
mais feijão [..] feijão não dá lucro mais, entendeu? [..] acabaram com os exploradores nessa área
entendeu, e isso é muito ruim. Quando eu vejo um monte de gente denunciando os salseiro (os que
vem comprar a produção da batata salsa), mas eu não, eu sou a favor deles continuarem [..]
denunciam porque eles não pagam imposto né, são clandestino. Porque, eles, tudo bem que eles
não pagam imposto, mas eles fazem gerar renda aqui dentro entendeu, e se eu fico com o dinheiro,
se eu consigo produzir e vende eu vo gasta aquele dinheiro, vou gera imposto, a mesma coisa
entende. Se eles não vem eu não tenho como planta [..] Você sai no comércio aqui em Tijucas,
você não consegue vender feijão mais porque os caras compra lá de fora, já empacotado né. [..]
Verdura, também não, porque, veja bem, porque lá perto, verdura tem muita gente que faz em
Tijucas [..] aqui eles vem só se ta faltando lá, daí consegue um preço bom, mas na época que ta
normal o mercado e ta normal a produção, aí eles nem vem, nem dão nada para a produção da
gente aqui [..] a salsa e o inhame a gente consegue vende aqui porque não fica aqui em Curitiba,
não fica perto, porque vai pra São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, que chega lá, eles já lavam e já
mandam pra fora, mandam pra Argentina, mandam pra... pros Estados Unidos, é, vai até pro Japão
(entrevistado 23).

Como dito anteriormente, a permanência ou até a intensificação das estratégias

tradicionais, como o trabalho externo ao estabelecimento e o extrativismo (madeira e carvão)

acabam sendo fundamentais para as famílias terem acesso à renda monetária. Os depoimentos

e as conversas informais durante todas as fases da pesquisa de campo apontaram para o fato

de que a grande maioria das famílias agricultoras possui fornos para queima do carvão

(mesmo não tendo declarado na entrevista com o formulário), porque significa uma renda

complementar importante no conjunto das estratégias familiares. Essa constatação pode ser

reforçada pelo fato de que na comunidade encontram-se os chamados “carvoeiros”, que

peneram, embalam e comercializam o carvão, inclusive em Curitiba. A diferenciação social

apontada nos depoimentos é entre os trabalhadores das empresas reflorestadoras, em mais

precárias condições de vida, os agricultores e, em melhores condições de vida, os

“carvoeiros” e os comerciantes do lugar. Deste modo, é possível supor que a manutenção da

produção do carvão está ligada, de alguma forma, à garantia da venda e comercialização desse

produto. No entanto, é uma atividade que gera muito temor em função das leis ambientais
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(como veremos no próximo item), o que faz com que as informações em torno dela sejam

obscurecidas.

Assim, as estratégias de reprodução econômica e social dos agricultores de

Postinho contêm elementos da tradição combinados com alguns elementos da modernidade,

mas em menor escala do que em Mergulhão e Santo Amaro Um. O denominado “isolamento”

físico e social no que se refere à metrópole pode ser verificado nas fracas relações com o

mercado, com a cidade de Tijucas e muito menos com Curitiba. No entanto, esse isolamento

não se refere à impossibilidade de relações com a sociedade e com as políticas globais para o

rural. Muito pelo contrário, os agricultores do lugar estão indiretamente relacionados com as

políticas globais, com empresas globais (madeira e fumo) e, mesmo mantendo aspectos

importantes do modo de vida caboclo, estabelece relações com a modernidade e quiçá com as

tendências das novas ruralidades em função da lógica do reflorestamento. Os camponeses,

como alertava Mendras, vão perdendo gradativamente sua autonomia com a expansão da

modernização no campo, muito mais ainda com a fase da globalização da economia.

Em Santo Amaro Um, a faixa etária média dos responsáveis pelos

estabelecimentos entrevistados (7) durante a pesquisa guiada é de 54 anos. Foi possível

reconstruir a trajetória familiar, com poucas referências às práticas produtivas dos avós, com

mais detalhes em relação aos pais e, evidentemente, os acontecimentos com a sua família e

seu estabelecimento. As principais mudanças ocorridas na produção e na comunidade,

evidenciadas nos relatos, ocorreram quando os entrevistados tinham em torno de 23 a 27 anos,

o que permitiu um redirecionamento, uma reconstrução dos impactos da modernização e das

políticas públicas na produção e na vida das famílias.

Com base nos dados e informações da pesquisa de campo, é possível identificar,

também, três fases no desenvolvimento da comunidade. A primeira, caracterizada pelo

processo de transição do sistema faxinal (criadouro comum; lavoura para autoconsumo de

milho/feijão; práticas de pousio, queimada e plantio no toco) para uma diversificação da

produção, com início da olericultura. A segunda, marcada pelas mudanças na infra-estrutura e

na assistência técnica que promoveram a modernização das lavouras, mesmo que

parcialmente, as quais passaram a ser direcionadas mais diretamente ao mercado,

principalmente ao CEASA.  E a terceira fase, que pode ser caracterizada pela dinâmica atual,

em que a presença das grandes lavadoras de olerículas e dos “ceaseiros” que comercializam

produtos de fora da comunidade vêm pressionando os agricultores para mudanças nos
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sistemas produtivos por causa da fraca possibilidade de enfrentar a concorrência “com os de

fora”, com exceção para determinados produtos, principalmente a cebola.

A maioria dos entrevistados referiu-se à existência do sistema faxinal, como

tratado no capítulo 2, como uma prática do tempo de seus avós. Eles não chegaram a

participar nem têm lembranças muito claras sobre como funcionava esse sistema. O que mais

foi destacado é que existia antigamente a criação dos animais soltos num grande criadouro e,

até muito pouco tempo atrás, ainda mantinham os “mangueirões”. Esses “mangueirões” já não

tinham as características típicas do faxinal, pois eles pertenciam a uma grande família,

incluindo os vizinhos próximos. Mas parecem ter sido uma estratégia de desmantelamento

gradativo do sistema em questão. A distribuição das áreas de terras que compõem os

estabelecimentos são indícios fortes da existência dos faxinais e há referências, em algumas

falas dos agricultores, à “terra de planta”, normalmente distante da  terra onde residem e têm

as criações. Como dito anteriormente, a comunidade de Santo Amaro Um viveu o

desmantelamento desse sistema já na época dos pais dos atuais responsáveis pelo

estabelecimento, mas esse processo em parte foi vivenciado pelos entrevistados mais velhos,

como demonstra o depoimento abaixo:

Antigamente no cumeço era um criadô muito grande, dai acabô tudo o criadô, cumeçaram a dividir
ele, então foi ficando pequeno, dai cumeçaram a faze alguma pranta já meio dentro do criadô, dai
bem no fim o criadô terminô. [..] isso faiz tempo, isso ai tá, vê eu to com sessenta e três anos, isso
aqui faz, ih, faz de cinqüenta anos em diante que acabou-se o criadouro, dai em diante [..] era tudo
sorto, era tudo criação como diz, tudo mundo tinha bastante criação [..] é tinha roça, tinha os tereno
era do lado, mas esse fora do criadoro já, então tinha tera de pranta meio perto lá, mas na parte do
criadouro não, né. Pra cumeça onde tem essas tera de pranta dá pra vê, sempre tem um aroio o um
valo feito meio nas berâ das terra de pranta, tem até hoje [..] pra separá do criadô, era assim né [..]
naum, o seguinte, as terras naum é que cercarum, só que dai com o poblema que foi se acabando
por causo que a turma cumeçava a abandoná as cerca, não havia combinação também pra cumeça a
faze as cerca junto e até foi terminando o criadoro, por causo disso né? Isso aconteceu mais cós fio
dos mais veio, é já muda muita coisa também né, a família dai. [..] era porco, vaca, cavalo como
diz, lavora que a turma tinha né.[..] era mais mio e fejão, outra coisa não prantavum tanto.
(entrevistado 13).

A desarticulação do sistema faxinal foi sendo acompanhada por estratégias de

produção que incluíam uma maior diversificação da olericultura e grãos, mesmo quando

direcionada apenas para o consumo da família, pois significava maiores possibilidades de

garantir a reprodução da família e a venda do excedente. Supõe-se que tal diversificação já

estava vinculada às novas possibilidades de relação com o mercado da olericultura e

fruticultura em expansão, o que impulsionava a conversão do sistema tradicional

(milho/feijão/criações). Há alguns agricultores, como ilustra o depoimento do entrevistado 32,

que lembram dois motivos principais para o fim da criação de suíno solto e o início das outras

alternativas produtivas desenvolvidas pelas famílias: uma peste que deu nos suínos e dizimou
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praticamente todos os animais e os desentendimentos das famílias em relação à manutenção e

renovação das cercas do criadouro comum, prática que supostamente foi introduzida pelos

poloneses que ali chegaram ou que de algum modo influenciaram os moradores dessa

comunidade (município com presença importante da etnia polonesa e ucraniana).

Os antigo eles marcavum, ó, no meio de junho ou julho, nós vamos reformá tudo o criadoro com
um ano, dois, você não precisava nem [..] e tudo trabalhava junto, pegava ali, fazia um mutirão, um
pouco por dia, no bando né, meu Deus do céu [..] ma nóis os fio nóis pensamo em fazer isso aí. [..]
entre as família, né. [.. até nosso prefeito, uma época, o Ulisses..[..] eles até criaram um sistema do
governo dar uma, assim, uma ajuda, em arame e mão de obra, pra incentiva você que tava morando
na lavoura pra você não vender tua chacrinha, pra você não botar fora, pra você não deixar de criá
teu porquinho. [..] ma a turma abandonaram com o porco [..] abandonaram assim, não tem mais
aqueles bando [..] porque começou a surgir o CEASA, e emprego, muitas indústrias, firma,
Cancela, a Batistella, Tafisa, o cara pensou, “pô, mas eu ganhei quinhentos conto só esse ano aí, ah,
vou ganhar quinhentos por mês” (entrevistado 32).

Quando criança era mais mio e fejão [..} verdura era raro [..] o meu pai lutava mais era com o
porco e o gado mesmo, lá em Tabatinga ele tinha bastante, até tinha um terreno lá, fechado e tudo,
ele tinha muito lá, era mais de corte [..]  e o porco, como nóis fala hoje, era de manguerão mais só
entre a pessoa mesmo. [..] potrero, bem grande...[..] até hoje existe o cercado do pai. [..] óia,
antigamente era meio difícir vende essas coisas, mais era pra consumo, vendia, mas era muito
pouco essas coisa, não tinha comércio (entrevistado 13).

No começo que o pai era, no começo memo era só mio i fejão. É trigo por exempro, trigo tinha
uma réba que óia. Cortá trigo, aqueles triguinho vagabundo assim, as veiz co sor quente [..] só po
consumo [..] Arroiz tamém nóis prantava po gasto [..] Óia, porco na época o pai vendia, lidava cum
porco bastante. Pelo menos carne i torresmo i banha, isso naum fartava [..] tinha vaca de leite,
argum ternerão pa venda, i era daquele tipo [..] tudo no potrero, daí no começo erum sorto, daí
depois ia po chiquero pra, pra fazê né, ingorda [..] tudo lá dentro da propriedade. Ma daí hoje já
num tem mai nada, o pai já, o pai já tá veinho, já tá fraco i o pai parô cum tudo já, faiz tempo [..] o
pai é o siguinte: começô mudá, que largô de fejão, mio um poquinho, cebola e prantava verdura
tamém. Era batata doce bastante, salsa o pai prantava bastantinho [..] daí ele foi diminuido o mio i
fejão, i passô pa batata doce bastantinho, salsa, até repoio [..] feijão e mio só pra po gasto. Depois
bandonô, daí”; “Nossa o pai cuía às veiz... Tinha um paior véio lá qui chegava quase a caí o paior.
Ele socava sessenta, setenta tonelada de mio na paia. Às veiz daí juntá tudo aquilo, pesá, pôr nos
caminhão pa vende só na paia. Porco ele vendia ali im casa, ele matava o porco, ele vendia im casa,
os cara vinhum buscá. Vinha cara de Curitiba, que tinha comércio forte né, i vinhum buscá a
porcada. Quejo, bastante a mãe fazia [..] Quejo, requejão, galinha, ovos caipira dava pa juntá de
balaiada na casa do pai, porque era bastante tamém. E nóis vivia asssim né? Era desse jeito
(entrevistado 2).

O porco ali, no caso, do pai, ele tinha quarenta, cinqüenta porco aqui, solto no potreiro, ajuda, né?
[..] ma uma veiz aconteceu que teve uma peste, não era a suína, era uma peste pior do que a suína
[..] essa peste, foi uns trinta anos atrás [..] uma peste aqui que minguava o porco, ele morria de
manhã cedo, dez horas você pegava na perna no porco, assim pra arrastá, ele já tava com o couro
podre, sabe. [..] era só caregá, empurá e i soterando com terra. Daí quebro todo mundo, porque
quem vendia engorda de porco, ele tinha uma safra. Ele tinha uns cinqüenta porco pra vender, uns
cem quilo, cada porco, dava cinco mil quilo de porco [..] hoje dava uns quinze mil real. E daí esse
quinze mil ele precisava pra outra safra, ele tinha que pagá as dívida da casa no armazém que eles
diziam, sabe, daí não se falava em adubo [..] não precisava! E daí ele vendia trinta, quarenta,
cinqüenta porco lá, ele tinha que ter uns quatro, cinco mil pra comprar outros leitão mais pequeno.
Quando veio a peste, queimo todo mundo, a turma não pôde pagá as conta, não pode mais plantá
nas quantidade, aí a gente tava num buraco sem saída. [..] a saída, depois, foi tipo assim: quem tava
bem estabilizado e bem embalado ele freou, ele teve que plantá menos, teve que trabalhar mais, ele
teve que procura outros meios de outras lavoura, sabe, até meu pai tava decaindo inteiro, sabe,
passamos a vive, nós tivemos que fazer uma banquinha aqui em cima de frutas e verdura. [..] daí
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nós recomecemo com as verdura mais forte, sabe? [..] daí nós começamos a fazer verdura, nós
falava em salsa aquele tempo, planta salsa, mas era muito bom a salsa. (entrevistado 32).

Essas mudanças foram presenciadas por alguns entrevistados quando eram ainda

crianças e observavam as opções produtivas cada vez mais direcionadas para atender ao

mercado da olericultura e fruticultura destinado aos consumidores curitibanos. São relatos que

evidenciam a presença deles como acompanhantes ou como jovens motoristas nos caminhões

que levavam as mercadorias para o mercado municipal ou para “aquele ceasinha no Portão”

ou presenciavam a vinda de comerciantes para comprar a produção diretamente no

estabelecimento.

O pai cumeçô já no tempo daquele mercado véio qui falavum. Qui eu era piazinho, eu até andei
indo cos irmão mais véio lá, [..]  acho que era Mercado Municipal memo [..] Daí eu era piazinho,
até eu me alembro [..]I ma daquele tempo im diante, eu vi qui o troço daí foi só aumentando sabe?
Aí o povo daqui foi aumentando, sabe i si mexendo E daí já começô esse CEASA aqui tamém, daí
a turma forum avançando sabe. O povo foi avançando, os mais véio forum dexando, os mais novo
forum entrando, i mema coisa tá hoje. Tem gente já tá parando co CEASA, ma quantos novo que tá
intrando (entrevistado 2).

A cebola vendia pros que tinham caminhão e iam pro CEASA, desde quando era ainda no Portão
em forma de feira-livre, aumentou depois co CEASA maior. Ah vendia amexa (por oito anos),
pouca veiz a sarsa, e o que sobrava do fejão [..] ah, isso a gente tinha os compradô do lugar
também, então antigamente era mais fácil pra vende as coisa até em casa né, tinha os compradô que
sabia que a pessoa tinha a mercadoria, agora só que hoje em dia aquilo acabo-se ninguém sai na
casa do outro comprá coisa, [..] era mais fácir de vende as coisa antigamente (entrevistado 13).

No entanto, as principais mudanças nos sistemas de produção podem ser

identificadas, nas vivências dos agricultores entrevistados, quando estes passaram à condição

de responsáveis pelos seus estabelecimentos. Tais mudanças, que caracterizam a segunda fase

de desenvolvimento da comunidade, estão vinculadas a um conjunto de políticas públicas

voltadas para o fortalecimento do meio rural, as quais têm por base o projeto de modernização

dos meios e das técnicas de produção. A atuação do governo municipal, principalmente na

década de 80, foi marcada pelas ações voltadas para a construção da infra-estrutura e da

prestação da assistência técnica, necessárias para atender aos objetivos de modernizar o meio

rural do município. Em convênio com o governo estadual, foram construídas e melhoradas as

estradas, foi implementado o programa de energia elétrica e foi disponibilizado maquinário

para trabalhar, com baixíssimo custo, nas lavouras dos agricultores. A assistência técnica veio

através do programa de extensão rural (ACARPA e depois EMATER) para que o

conhecimento técnico estivesse associado com as mudanças na infra-estrutura.

O pacote tecnológico (a chamada revolução verde e o maquinário moderno) foi

penetrando nas práticas das famílias como uma alternativa trazida de fora, mas que fazia

sentido porque os agricultores percebiam a expansão das demandas do mercado
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metropolitano, no entanto, não possuíam as condições (nem financeiras, nem técnicas) para

atendê-las. A motivação estava fundamentada no olhar sobre o futuro, pois assimilar as

mudanças e atender às demandas do mercado possibilitariam melhorias nas condições de vida

das famílias e nas condições de produção do estabelecimento, o que garantiria a reprodução

da família enquanto agricultores. Todos os esforços, tanto do poder público como dos

agricultores, iam no sentido da modernização da agricultura e da intensificação das relações

com o mercado das olerículas e das frutas.  Para ilustrar esses argumentos, são expressivos os

depoimentos a seguir:

Era mais mio e fejão [..] a fruita existiu no ano que eu casei (em 1970), aí já tinha os pomarzinho,
mas pouca coisa, não era muito não [..] Existia, mas daí deu uma peste, um sei lá no pomar, daí
terminou com tudo. [..] nessa época tinha bastante pomar em Mandirituba, era capitar de amexa
também... no tempo do Geraldo [..] de setenta... até setenta e seis, por aí, produzia bem. [..]  amexa
e as frutas não era nativo, foi mais intermédio da ACARPA, foi mais  naqueles tempo. Entraram
ali, tinha uns agrônomo muito interessado, muito trabalhador, eles faziam mesmo... aí pega, eles
pegavam os produtor aqui de Mandirituba, e aí levavam, faziam curso, lá em Quatro-Barras... eu,
por exemplo, ficava deiz, quinze dias por ano, todo ano tinha um curso lá [..] aí eles começaram ca
maça, caqui... mas aqueles técnico também sumiram, o Geraldo e o Chico, por exemplo, cabou
prefeito o troço caiu bastante. Ma as fruta, esse vendia bem aquela época [..] nóis fomo sócio da
cooperativa Bom Jesus da Lapa, acho que por trêis ano [..] eles levavam minha fruta aqui pro Rio
de Janeiro e São Paulo, aí foi... eu tinha uma casa grande do lado aqui, um galpão grande, sabe?
Então os produtor traziam tudo aqui a amexa, o caminhão da cooperativa pegava aqui mesmo [..]
era bom naquela época da cooperativa, era bom, eles truxeram até crassificador deles mesmo [..]
não durou por poblema dessa peste que deu na amexa, a perula, não sei como que eles falavam,
eles chegavam a arrancá gaio daqui, árvore, levá em laboratório, e não teve, oia, dentro de ano
acabo com tudo. Secô mesmo...[..] começô na nossa aqui e empareiou todo mundo, não ficou
pomar não [..]. Intão depois que casei que mais prantava era fruta mesmo, amexa e o milho e o
fejão, só que a turma mexia. (fala a esposa) “verdura aí, teve uma época que teve bastante, lembra
que nossas filhas eram pequena e a gente tinha bastante?”  Não, daí eu prantei, repoio e essas coisa,
fiz muita... [..] bão, depois que nóis casamo, que miorou mesmo, nóis produzia muito aqui era
repoio, repoio eu plantei... o que? Uns quatro ano mais ou menos... eu produzi muito, é, a minha
planta mais era repolho [..] daí eu tinha o freguês direto no Ceasa, daí pegava em quantia [..] eu
levava lá, eu tinha caminhonete. Se eu produzisse aí quinhentos saco, mil saco de repoio, ele ficava
com tudo [..] é, tinha o mio, fejão, mas era só pro gasto [..] cebola eu cheguei produzi bastante....
cebola eu até ganhei da secretaria um paiol ali pra vinte mil quilo de cebola [..] é, eu tinha produção
boa de cebola [..] ah, eu trabalhei o que? Uns oito ano com cebola. [..] parei mesmo faz o que? Uns
seis, sete ano [..] daí fiquemo assim, pra dize que .[..] vortei co pomar, daí gostei. (entrevistado 9)
Ah, mudou muita coisa na propriedade..[..] é, nossa, se eu contá tudo o jeito que prantava pra vê
hoje... [..] é, é... a gente já comenta por exemplo, o mio. O mio antigamente era mexido co a
enxada, sabe? Cavava seis, sete parmo, que a gente falava, um pé do outro... você ia cuida era um
rendimento pouco. [..] prantava a semente por cova, e cobria a semente cô pé ainda. Aquela tera era
coberta co pé [..] a distância era o que? Um meio metro, mais até, um do outro. [..] principalmente
era, mais no toco [..] isso, daí queimava como eles faziam [..] é, isso principalmente pra fejão, né?
Prantio de fejão e o mio também [..] mudo depois que o Geraldo entrou, já veio aquele Café do
Paraná, que aqueles tempo existia, hoje não, sumiu aquilo. Ele ficô aqui uns oito ano com Café do
Paraná, então ele trabalhô muitos anos com trator, a colônia cresceu muito aquela época [..] eles só
aravam, só vieram co arado, não tinha outro impremento no trator, só arado [..] ah, a produção daí
já miorou [..] ah, ela trabalhiõ no período do Geraldo e do Chico, os oito anos, todo ano tava aqui.
[..] eles cobravum praticamente de graça, cobravam o óleo só, se o trator estragava na roça, seja
onde for, a prefeitura agüentava com ele, arrumava tudo, sabia? [..] ah, do tempo do Geraldo
Cartário, tá pra uns vinte e cinco ano aqui. [..] daí ele troxe a Emater que veio e incentivo... esse
negócio que tinha uréia em mio, essas coisas, não existia, ninguém conhecia, já veio...[..] se eu não
tivesse essas máquina que eu tenho hoje, nem pomar não tinha aí. Não tinha, tinha que abandona
com tudo. (entrevistado 9)
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Eu tenho trinta ano de CEASA [..] tudo a família, igual nossos piá agora.continuam né.[..] até hoje,
minha neta a menininha com três ano que ir pro Ceasa. Trabaio co descascador de fejão desde
setenta e três. Aí quebrava as vezes, acabava a luz, tinha que ir acendendo com a lâmpada. [..]
nessa época prantava ah, sempre assim, verdurinha, essas coisinhas...[..] ah, maioria toda vida foi
prantado cheiro verde, brócolis, batata doce, cebola, tudo essas coisinha... repoio, tudo coisa, então
tudo um pouco, não bastante. Era dez mil pé, três mil pé, cinco mil pé...tem que pranta um poco de
cada coisa porque a verdura é variável, hoje o ce vende, amanha não vende. As vezes então ce tem
que ir prantando pra uma hora pega preço.[..] fruta eu comecei com amexa, que Mandirituba era
capital de amexa. E... sei lá, mas faz muito tempo aqui.  Amexa Santa Rosa. Daí veio aquela peste.
Eu cheguei a colher mil e quinhentas caixas de ameixa, umas caixinha assim de. 20 kg.
(entrevistado 34).

A ação da assistência técnica foi marcante e muito presente nos relatos de todos os

agricultores. As orientações sobre a técnica do plantio e trato do milho e do feijão foram

citadas como as marcas mais importantes das mudanças ocorridas na comunidade. Marcas

porque significaram alterações no sistema tradicional das famílias, o que simbolizou uma

ruptura mais significativa com o sistema faxinal, do tempo de seus avós. O estímulo à

conversão do sistema milho/feijão/criação para fruticultura/olericultura/grãos (grãos mais para

o autoconsumo) obteve muito êxito nessa comunidade. A adesão foi total, o que variou foi a

intensidade com que os sistemas se modificaram e a persistência ao longo do tempo. Mesmo

os agricutores que ainda apresentam sistemas que combinam mais fortemente a produção e as

técnicas mais tradicionais, com pequena inserção de aspectos da modernização, aderiram às

mudanças em alguma fase da sua trajetória produtiva.

ah, o que mudou que eu acho, nos anos pra cá deu uma diferença grande é o plantio de mio, porque
quando os agrônomos começaram a orientar o povo aqui, daí cumeçaram a fazer aqui essa planta
miô né, isso então daí dobra a produção do mio porque pranta bastante. Antigamente prantava só
um artigo na terra [..] o arquere, dava poquinho, dava cinco, seis mil quilo, um arquere pra sê boa
né, hoje cum meio arqueire plantado na técnica como eles diz dá o dobro, então diminuiu a terra né
e mais produção [..] era cova assim cavado assim de enxada dava um metro e vinte mais ou menos
a carreira de largura e mais ou menos um metro a cova uma da outra, então era uma pranta larga,
então por isso que num dava muito mio num arquere [..] agora tão fazendo cum oitenta a carreira e
é prantado cum máquina ou, como nóis é pingado com a mão a semente do mio. [..] é mais ou
menos dá uns 30 centímetros. Daí a turma põem bastante uréia nesse milho se não depois dá aquele
queimamento e dai num cóie nada né. [..] antigamente o adubo quase ninguém, a gente não usava
na prantação de mio, isso a turma prantava meio na terra só, e uréia também não usava
antigamente, esse de uns anos pra cá [..] eu acho que cum tudo com a uréia na roça hoje foi pra
melho.[..] foi, foi melhor com tudo. Ma a semente antigamente não era as semente de hoje, por que
o mio antigo que a turma prantava, hoje num tem mais, acabo a semente das antiga.[..] aquela
prantava uma veiz só, é é, isso! Agora tem que cada ano comprá semente pra pode pranta. [..]
aquela prantava tudo a vida, uma só, uma só e ela produzia, de certo era outro tipo. [..] ma sabe o
que aconteceu quando cumeço a aparece a semente do mio híbrido, cumeço a dá muito bem, então
ele dava melhor que o mio mais antigo, então cumeçaram a cair a usa outro tipo de semente até que
termino a semente antiga. [..] no nosso lugar aqui, não tem mais, aqui terminou já. [..] ah, isso aqui
foi por intremédio da ACARPA eu digo né.[..] da EMATEL. É, foi que cumeçou essa semente foi
eles, começarum a traze né, e hoje tem tudo as casa pra vende né, porque, foi por conta deles né.
Eles que puxaram essa semente ai né. (entrevistado 13, um dos mais antigos da comunidade,
produz hoje para o auto-consumo).
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A relação mais estreita com o mercado metropolitano através de canais de

comercialização (Mercado Municipal de Curitiba, “Ceasinha” e CEASA) já integrados às

demandas de alimento para a crescente população curitibana cumpria as expectativas de um

rural para a metrópole. Mandirituba compõe a RMC desde sua origem e as preocupações com

o rural ficaram mais intensas a partir de 1993, com o desmembramento do município Fazenda

Rio Grande, que rapidamente se tornou cidade “dormitório” para os trabalhadores de Curitiba.

Mandirituba já vinha trabanhando no sentido de modernizar o rural do município porque a

maioria de sua população era (e continua sendo) rural, com presença forte da agricultura

familiar. As respostas das gestões municipais foram no sentido de não permitir novos

loteamentos urbanos e de incremento da produção agrícola, com apoio aos agricultores. Santo

Amaro Um continuou sendo alvo de tais mudanças com a implementação do sistema de

fornecimento de água tratada e da criação da associação “das máquinas”, com um conjunto de

máquinas e equipamentos que passaram a prestar serviços aos agricultores com custo

reduzido.

O resultado desse processo pode ser verificado nos sistemas produtivos existentes

no final de 2004 (período da realização da segunda fase de campo), o que permite analisar

melhor a fase atual do desenvolvimento da comunidade. Conforme os dados do quadro

abaixo, dos 40 estabelecimentos pesquisados, 31 têm seus sistemas produtivos vinculados à

olericultura, com força também para a produção de grãos e frutas. Desses, 13 agricultores são

do sistema olerículas/grãos (1); 9 do sistema olerículas/fruticultura (2); 5 do sistema

olerículas/grãos/pecuária (6); 3 do sistema olerículas/aves integradas (7) e 1 do sistema

olerículas/grãos/fumo (9), mais 2 produtores de fumo e 2 de autoconsumo (aposentados).  Dos

40 entrevistados, 28 (70%) declaram ter assistência técnica no período da entrevista, índice

que se assemelha a Mergulhão (78%). A EMATER foi a mais citada fonte dessa assistência

técnica, com 23 referências, a segunda foi a Prefeitura Municipal, com 9 citações e, por

último, as empresas privadas, com 7 citações (vinculadas em geral às empresas de integração

de aves e fumo). Isso demonstra, mesmo que em parte, a efetivação das políticas públicas

voltadas para a agricultura familiar do município, já tratada anteriormente.

Quadro 09 – Sistemas produtivos, acesso à tecnologia e à assistência técnica nos
estabelecimentos de Santo Amaro Um

Acesso tecnologia e assistência técnica
Estabelecimento Sistema produtivo Diversificação do

auto-consumo insumos máquinas Nível
tecno

Assistência
técnica55

                                                
55 O (0) significa que não tem acesso a assistência técnic e (1) para quando tem.
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1 olerículas/grãos Autoconsumo3 4 3 3 0
2 olerículas/grãos Autoconsumo5 4 3 3 1
3 olerículas/grãos Autoconsumo5 4 3 3 1
4 olerículas/fruti Autoconsumo5 4 1 2 0
5 leite/grãos Autoconsumo5 3 2 2 0
6 aves integrada Autoconsumo2 3 1 2 1
7 fumo/pecuária Autoconsumo3 4 2 3 1
8 olerículas/grãos/pecuária Autoconsumo2 4 3 3 1
9 olerículas/grãos Autoconsumo5 4 3 3 1

10 olerículas/grãos Autoconsumo5 4 2 3 0
11 olerículas/aves integrada Autoconsumo2 4 3 3 1
12 olerículas/grãos/pecuária Autoconsumo4 4 2 3 1
13 Autoconsumo Autoconsumo3 4 1 2 1
14 olerículas/grãos/pecuária Autoconsumo4 4 2 3 1
15 olerículas/grãos/pecuária Autoconsumo4 4 3 3 1
16 olerículas/fruti Autoconsumo3 3 1 2 0
17 olerículas/grãos Autoconsumo3 3 3 3 1
18 olerículas/fruti Autoconsumo2 4 3 3 1
19 olerículas/grãos Autoconsumo3 3 1 2 1
20 olerículas/fruti Autoconsumo1 4 2 3 0
21 olerículas/fruti Autoconsumo2 4 2 3 1
22 Olerículas/grãos/pecuária Autoconsumo3 4 3 3 1
23 Aves integrada Autoconsumo3 4 1 2 1
24 Olerículas/aves integrada Autoconsumo2 4 3 3 1
25 olerículas/grãos Autoconsumo2 4 2 3 0
26 olerículas/grãos Autoconsumo3 4 2 3 1
27 olerículas/grãos Autoconsumo2 4 2 3 0
28 olerículas/grãos Autoconsumo3 4 1 2 0
29 olerículas/grãos Autoconsumo2 4 2 3 1
30 leite/grãos Autoconsumo2 1 3 2 1
31 Autoconsumo Autoconsumo2 1 2 1 0
32 fumo/olerículas/grãos Autoconsumo1 4 2 3 1
33 Olerículas/fruti Autoconsumo2 4 2 3 0
34 Olerículas/fruti Autoconsumo2 4 3 3 1
35 olerículas/grãos Autoconsumo1 4 2 3 0
36 Fumo Autoconsumo3 4 2 3 1
37 Olerículas/fruti Autoconsumo2 4 0 2 1
38 Olerículas/fruti Autoconsumo2 4 0 2 1
39 Grãos Autoconsumo2 1 1 1 1
40 Olerículas/aves integrada Autoconsumo1 4 1 2 1

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Todavia, a assistência técnica prestada atualmente difere muito daquela dos anos

80/90, segundo os agricultores.  Expressões como “agora tem que ir lá na EMATER falá com

eles, mostrá o poblema, aí eles indicam o tratamento”, ou “agora co Sirvio (funcionário da

EMATER que foi eleito vereador e é o atual secretário de agricultura) na prefeitura pode ser

que melhore, porque nesses úrtimos ano não teve nada aqui” foram muito freqüentes nas

entrevistas. O aumento do nível tecnológico vem ocorrendo, além dos insumos
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industrializados já incorporados na produção, pelo incremento do uso de máquinas e

equipamentos agrícolas através da “associação das máquinas”, criada em torno de 1999 a

2000, que consiste num número de máquinas (tratores, grade, rotativa, pico de pato) que serve

aos agricultores associados, os quais são majoritariamente de Santo Amaro Um. Atualmente,

está sendo muito criticada a forma de controle e distribuição das horas/máquinas, seja porque

a demanda é grande ou seja porque o controle da agenda é centralizado na Secretária da

Agricultura, dificultando um acompanhamento mais sistemático por parte dos agricultores.  A

Secretaria remunera o presidente da Associação para fazer o controle do serviço das máquinas

no campo. De qualquer forma, essa iniciativa não deixa de ser uma resposta para garantir a

continuidade das mudanças implementadas na comunidade, pois poucas famílias conseguiram

ou consideraram viável a aquisição de máquinas. Muitas famílias avaliam que, se não fosse o

aluguel freqüente das suas máquinas para os agricultores da comunidade, não seria vantajoso,

pela pequena extensão das terras e porque na comunidade a terra é “muito pranchada”

(montanhosa com declive). É ilustrativo o depoimento a seguir:

Nóis pranta mais cebola (1 alq) e mais abobrinha, sarsa, batata-doce, beteraba. Ah nas tecnica
primera coisa agora tem cuidá bastante da cebola né, fazê os tratamento que precisa, é pus esse ano
tivemo que corrê até na Emater lá, pidi um parpite lá pros...Pos técnico, daí é... Até levei até uns pé
de cebola. Daí pa ficá esperando eles í na roça, de repente diz assim: “Nóis vimo amanhã”, e num
vem, e daí quando vê vai terminando a cebolera né. Ma daí levei lá, já oiaram lá i: “Não, não, isso
aqui é fácil pa controlá” . Já receitaro os veneno certo né, que é Rodomil, doença dá nas folha lá,
aquele Miudi, e vai derrotando, ma daí já fizemo o tratamento, já deu uma controlada. Má antes de
aparecê, agora tem que tê um trato...diz que é... é pa passá um Recope, pra controlá aquelas
pintinha que começum, [..] doença por causa da muita chuva, i friu, o friu tamém. E outra essa, o
Miudi quando pega, se dé, se dé numa carrera aonde o vento passá empurrando [..] a gente levanta
aí e diz assim: “Hoje purverizamo as cebola”, quando é nove, déiz hora, chuva. Eu já cansei de
inchê o tambor de água várias veiz e virá de vorta, jogá fora, porque não dá pa í pa roça, não tem
jeito, num tem como passá o veneno, aí vai passá lá no preço que tá tamém. Vai comprá um quilo
de Rodomil é quase cem real. Daí otros veneno que precisa pôr junto né, então é, é pesadinho. Na
verdade o que mas pesa é o veneno, purque sai muito caro. Má que nem se não tivesse tanta chuva
não precisava usá esses veneno, ia só o adubo  i passá uns veneninho lá pros piolho e o mata-mato.
Mas daí não é assim, dizê, de derramá veneno lá. Não, mas é uma dosagem meia fraca [..]  é trêis
veiz pro pulgão, no máximo né? Mas agora cum quatro veiz não matô né? [..] usa veneno, eu pa
falá bem a verdade eu já passei antes de aparecê. Porque na verdade, na verdade memo, nóis ainda
pioio não achemo né? (fala a esposa) “Não, tem que se preveni purque no ano passado entrô uns
bichinho, quando eu me acordei, já eles tavum lá [..] agora se dexá eles entrá daí não é face” [..]
que nem a abobrinha essa aí nóis prantemo agora, tá começando de vim  nascê agora, eu fui passá
hoje um mata-mato porque óia, a semente nem começô a germiná, tá cum quatro dia de pranta né, e
o mato tá vindo ingual repoio [..] muita água, então tudo a semente da terra vai germina [..] Nóis é
no costalzinho só. Os terreno não ajuda pa....não tem jeito pra máquina, tem que sê só no costal
veio” [..] o trator pa prepará a terra, tudo da prefeitura (ano passado era 15,00 a hora, agora tamo
pagando vinti e cinco à vista e trinta cum sessenta dias) e particular ( 65,00 até 70,00 eu vi fala).
Mas a prefeitura ajudo muito, mudo bastante com a associação [..] porparum bastante né, purque
veja bem... I outra a gente sofria bastante pa fazê... prepará a terra cum cavalo tamém [..] ma nós
carremo arguns ano sabe cos cavalinho lá na istrada, correndo [..] Ah, qui começô, qui nós
cumecemo memo, qui nóis larguemo da carroça faiz o que?” S: Uns deiz ano. Oito, déiz ano [..] ela
tá guardadinha na garage ali [..] é relíquia. (entrevistado 2).
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No entanto, a modernização, como é comum na agricultura familiar, não

transformou os agricultores em empresários agrícolas modernos. Há uma combinação da

tecnologia e técnica da modernização agrícola com aspectos da tradição. Porém, há uma

intensificação maior que em Postinho e equivalente a Mergulhão no uso de tais técnicas e

tecnologias. Mesmo aqueles que se transformaram nos “ceaseiros” que lavam, embalam e

comercializam no CEASA os legumes e que são os que mais prosperaram financeiramente,

obtendo melhorias significativas nas condições de moradia e de infra-estrutura, mantém

vínculos com aspectos tradicionais, seja na produção, seja no trato direto e pessoal com os

demais agricultores da comunidade, até porque fazem parte da grande parentela.

          Fotos 20 e 21 ilustram dois importantes cultivos: cebola e repolho. Joel Queiroga, 2005.

A produção para o consumo é um exemplo da manutenção de aspectos da cultura

camponesa. Em Santo Amaro Um, conforme indica o quadro acima, em todos os

estabelecimentos existe a produção destinada para o esse fim. O que difere são os níveis da

diversificação dessa produção: predomina o nível de autoconsumo 2 (16 casos), seguido pelo

nível 3 (11 casos). Somados os níveis 1 (4 casos) e 2, o total é de 20 casos que podem ser

considerados com baixo nível de diversificação da produção de autoconsumo, portanto, a

metade dos agricultores entrevistados. Somados os níveis 4 (3 casos) e 5 (6 casos), temos 9

casos que podem ser considerados com alta diversificação.

Já quando analisados os dados sobre o nível tecnológico, observa-se a

predominância do nível 3, com 26 (65,0%) estabelecimentos, o que supera os índices de

Mergulhão (54%) e muito mais os de Postinho (6%). É interessante ressaltar que, em 18

desses 26 estabelecimentos, há o uso do nível 1 para o cultivo voltado para o consumo

familiar. Ouve-se freqüentemente dos agricultores a expressão “prantá pra come é diferente”
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ou “nóis não qué se envenená” como respostas às perguntas sobre por que utilizar diferente

tecnologia para a produção de autoconsumo, o que indica, como no caso de Mergulhão, uma

relativa consciência sobre os malefícios dos agrotóxicos. Essa forte presença de insumos

industrializados, principalmente de adubo químico e de agrotóxicos, ocorre pela produção da

olericultura que, segundo os moradores, “tem que atendê os padrão do CEASA”. Utiliza-se

também muito insumo industrializado na criação de aves e do fumo por causa do padrão

tecnológico “imposto” pelas empresas integradoras.

Ah, eu prantei fumo, eu prantei fumo de 1978 até 82, daí eu parei por causa do veneno [..] ah, eu
comecei com uma dor no rim, uma dorzinha pequena mas me dava uma febre sabe. Uma febre tão
grande que tive que internar, fiquei 18 dia internado, eu ia embora, ia começar a trabaiar, me dava
aquele negócio de novo [..] dissero que era por causa do veneno. Eu não podia mexe mais co fumo
[..] ma hoje que eu pranto denovo o fumo nois colocamo 20, 25 de veneno na lavora, se você quiser
eu anoto tudo que vai na lavora, já no fumo nóis faz o cantero ali do lado de casa e passava um
titaninho e um poco de... aquele da cobra, o... me fugiu agora, um veneno que é bem fraquinho
sabe. A muda levanta, você dexa pegar sol e tal [..] antes ia mais veneno no fumo que nas verdura.
Ali vamo dizer, ia deiz tipo de veneno no fumo e na lavora nóis passava só titâneo aqui [..] agora
inverteu a situação, hoje ce chega no mercado, nos supermercados mais bonitos da vida, o Extra, o
Carrefour, aqueles tomatão que é gordo, sabe, quantos tomate ce já comeu desse? Ali vai o
conservante que mais puxa câncer, ce sabe disso? Nóis num ponhemo conservante no fumo, nóis
coloquemo uma coisinha até o fumo crescer, a gente usa o Fidor [..] daí ele pra vinte e um dia sabe
ele já cresceu, já desenvolveu as folha, daí a gente não põem mais. Diz que fumo é veneno, mas
tomate é pior [..] e se você não usa essa lista dos agrônomo, tudo isso não dá. E mais, eu tinha
1000Kg e poco de tomate, colhi 900, deu bem, deu uma produção boa, mas na hora de vende, o
carrinho cheio a sete real [..] sete reais o tomate pra ele já custa, quer dizer que ele colheu,
digamos, 200 caxa de tomate, quanto dá 200 caxa de tomate a sete? Dá 1400. Vamo dizer que
gastou só em veneno 2.000 [..] daí dizem, ah, como é que o lavrador sobrevive [..] daí larguei,
porque ele tava tendo prejuízo direto. [..] teve um tempo, com o pai e a mãe, que eu vendi a
quarenta e cinco real a caixa, aquilo foi uma loucura sabe. Mas quando começo só a baixá o preço.
A prova é agora, vem tomate de fora e ...[..] nossa, sofri co veneno do tomate eu... minha pressão
era 15 por 10 direto né. [..] que que é isso aí? Isso aí é stress, é muito veneno, é nervosismo, a
pessoa se estressa, é a mesma coisa ce trabaia dia e noite e você emprega deiz mil na safra e você
faiz cinco. Que nem, mandei pimentão pra São Paulo ano passado sabe, então o cara disse, não,
você pranta que eu compro tudo. O cara troxe, põem isso, põem isso, então eu ponhava tudo no
pimentão né. Então bom, foi pra São Paulo. O cara me pagou a média de dois e cinqüenta a caixa,
porque variou né, tinha de cinco como tinha de um real, deu a média de dois e cinqüenta, quanto
fiz? Vai ver quanto gastei na roça. Adubação e esterco de galinha, daí vem aquele, o cloreto, o
quinze zero quinze, que é um especial, os camarada. Trabaiava a noite, depois, empacotando
certinho, tudo bonitinho. Pra caxa sair dois e cinqüenta, então adianta ce trabaiá? (entrevistado 32).

Através desse depoimento, é possível compreender as dificuldades pelas quais

estão passando os agricultores da comunidade e por que o fumo está sendo uma alternativa

que está penetrando pouco a pouco os sistemas produtivos. Chamou a atenção o fato de que,

no prazo de um ano, entre as entrevistas com todos os agricultores e a guiada com os sete

selecionados, houve muitas famílias optando pelo cultivo do fumo (das sete famílias

entrevistadas, três haviam optado pelo fumo), inclusive observou-se muitas estufas sendo

construídas na comunidade. Tais mudanças estão calcadas nas dificuldades que eles vêm

encontrando para colocar seus produtos no CEASA, com preços compatíveis. O principal
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canal de comercialização é o CEASA (poucas exceções não citaram o CEASA como principal

canal de comercialização), acompanhado dos intermediários que, em geral, são vizinhos que

compram, lavam e comercializam os produtos da agricultura do lugar. Atualmente, os

intermediários são, também, os compradores de fora, principalmente de São Paulo, que vêm

em busca da produção de olerículas.

As reclamações são muitas. Houve muita perda de produção “que ficou na roça”

não compensando nem a colheita (a safra de cenoura não foi colhida), em função dos preços

operados pelas lavadoras e comerciantes da comunidade que tendem a buscar os menores

custos. Os preços mais baixos são ocasionados pela concorrência com a mercadoria vinda de

Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que passam pelas lavadoras locais. Na verdade,

o que era de início uma grande estratégia de viabilidade para os produtos da comunidade,

porque as primeiras lavadoras processavam apenas os produtos das famílias vizinhas, hoje se

tornou um limitante para o desenvolvimento da agricultura do lugar. Salvo, é claro, produtos

nos quais a comunidade consegue obter um padrão de produção e de produtividade que

compensa na hora de vender, como parece ser o caso da cebola e do cheiro verde, como

também da salsa, da abobrinha, do pêssego e da ameixa (essa última está voltando a ser uma

opção nas estratégias produtivas de algumas famílias). Os agricultores apontam sempre o fato

dos custos de produção não compensarem os ganhos obtidos, pelo uso intensivo de insumos

modernos e também pelos aumentos crescentes no preço do adubo orgânico, no caso o

esterco, que é muito utilizado nas lavouras de olerículas.

Nóis trabaiava mais co fejão, mio, abobrinha, cenora, ihhh minha cenora nem tirei da roça não [..]
ma nóis prantamo tudo de poquinho [..] de um ano pra cá começamo a faze uma estufa pra fumo eu
e o piá [..] faz dois anos agora que nós tamo fazendo a estufa [..] a primera perdemo quase tudo,
né? Deu um prejuízo grande [..] Perdemo, quatro estufada de fumo. [..] Ah... o primeiro ano agora
deu pouco, né? Deu muita despeza, né? Muita despeza lidá co fumo, dá o dinheiro, mas primeiro
ano é brabo, primeiro ano pra você guenta tem que mete o pau e trabaia senão não tira [..] nóis
paguemo tudo já, no primeiro ano. Prestação, né? Por ano, né? Nós paguemo tudo certinho, mas
tem gente aqui que não deu, não pagou nada. É 5 ano de financiamento[..] purque pra faze hoje
uma estufa vai vinte e poucos milhão. Comprei os maquinário tudo. Pra nós vai dá três e seiscentos
e trinta por ano [..] já disconta tudo lá. Eles traz a semente [..] tudo descontado, né? Daí é, pagado
na colheita. [..] nóis plantava só verdura, feijão e milho [..] usava muito esterco [..] mas não tem
condições mais de trabaiá. Por causa que eu já gostei de lidá co fumo que ele dá serviço ma é um
dinheiro garantido, se tem quinhentos quilos aí, vende a dois conto dá dois mil o mês. Passo bem
esse ano. [..] o fio incentivõ entra no fumo, mas foi meió né? Porque a verdura [..] eu entreguei
quinhentas e poucas caixas de abobrinha pra dá, não dá nem setecentos contos [..] e acho que eu
gastei uns quatrocentos contos. É muito veneno, né? [..] mais é nessa abobrinha, nos outros é pouco
veneno. E no fumo não, o fumo você purverizo ele uma veiz só pronto. Não tem mais esse negócio.
[..] foi, nóis memo que se iniciemo. [..] ma tinha um instrutor. de veiz em quando ele vem ensiná
aqui, mas nós mesmo que lutemo. [..]  eu quase nem pago o trato porque ele não faz [..]: e ara cos
cavalo porque...[..] porque aqui se você esperá o trato ce não sai pranta. Aquilo é um ping-pong,
não tem [..] pra consegui só se tivé uma boa pranta senão não. [..] eu tenho os cavalo, não vo
esperá, ei, esperar esses vadio aí rapaiz, tá louco? Daí o cara fica sem plantar. Paguei trator
particular também [..] dos parente aí, quase tudo eles tem [..] é mais caro, mas daí vem na hora.
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Imagine ce corre atrás de uma pessoa e ficá um mês inteiro aretando, aretando, vixe... não tem esse
negócio (entrevistado 14).

Não, veja bem, hoje o fumo vai muito poquinho veneno. Hoje não vai aquele absurdo de veneno no
fumo que a turma usava antigamente. Hoje é muito poquinho veneno. Cê vê cuidô na lagarta, é...
eles passam veneno hoje já no muchão antes de prantá o fumo, que já tá tratado pa nada mexê no
fumo. Intão não tem pobrema, pra nóis [..] Eu purverizo mais que eles [..] Essa cebola aqui eu vô tê
qui fazê... eu já fiz duas pulverizada, porque tá ruim o tempo. Eu vô tê que fazê uma agora
caprichada, pa güenta aí a cebola pa se... pa curá essa peste que não é aquela coisa exagerado, ma
tem que dá um trato. Eu vô tê qui passá um veneno aí pa curá, i eu vô passá mais veneno na cebola
do que no fumo [..] má tudo a vida! Óia o Fulidó é faxa... O Fulidó é faxa vermelho, o... Cumé qui
é o outro qui eu comprei esses dia qui é faxa vermeia?  O Lose parece que é faxa vermelha tamém.
Aí tem os otro que a faxa né, já não é vermeia. Os faxa vermeia mais é mais forte. (entrevistado 2).

A pluriatividade, como referida em vários depoimentos, é uma estratégia

importante nessa comunidade. Ela está ligada, basicamente, às lavadoras e aos “ceaseiros”,

que empregam um número significativo de jovens, e ao trabalho de “camarada” nas épocas de

maior demanda (plantio e colheita) da lavoura. São 12 famílias que possuem membros em

atividades remuneradas não agrícolas (como ocupação principal ou secundária), 8 famílias

possuem membros trabalhando como autônomos e 4 famílias têm membros como assalariados

agrícolas fora do estabelecimento familiar (há famílias que possuem mais de um membro

nessas ocupações). Assim, dos 40 entrevistados, 20 possuem rendas oriundas de ocupações ou

condição externas a de agricultor no estabelecimento familiar, sendo que 12 têm remuneração

por trabalho agrícola ou não agrícola fora do estabelecimento familiar ou como autônomo e 8

famílias possuem membros aposentados ou pensionistas (6 participam com 60% a 100% da

renda familiar).  A renda obtida oportuniza a permanência dos jovens que procuram, na

maioria dos casos, investir na produção agrícola para frutificar os rendimentos ou em bens,

principalmente motos, e consumo de produtos que atendam às necessidades dos jovens

(camisetas, bermudas, jens etc). Como dito no capítulo 2, é considerável o número de jovens

que permanece nos estabelecimentos familiares, o que, de certo modo, cria expectativas de

melhorias nas condições de vida da família.

As fotos 22 e 23 registram duas famílias que possuem filhos empregados nas

lavadoras e no transporte para o CEASA. A foto 22 registra as novas instalações da estufa de

fumo construída para atender aos objetivos do filho que pretende investir no estabelecimento

familiar como alternativa para melhorar as condições de vida da família. A foto 23 é do casal

que possui quatro filhos empregados e apresentam situações diferenciadas, ou seja, dois filhos

estão iniciando plantio de fumo em parceria com outros produtores da comunidade e dois

procuram investir seus rendimentos em roupas e motos.
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Fotos 22 e 23: Joel Queiroga, 2005.

Em síntese, a terceira fase pode ser identificada com as pressões que vem

conduzindo a busca de alternativas para a reprodução da família no estabelecimento familiar,

como as seguintes: parcas experiências com agricultura orgânica (2 casos), entrada dos

agricultores que tiveram perdas importantes com as lavouras no sistema de contratualização

com as empresas de fumo (estima-se 5 casos recentes); possibilidade da venda de terras para

os chacreiros; aumento do emprego nas lavadoras; volta da fruticultura com o pêssego e nova

espécie de ameixa (polirosa); fabriqueta de bolachas e doces (1 caso). Enfim, para enfrentar a

crise, a comunidade vem buscando diversificar as alternativas produtivas e de renda, não

diferente das estratégias já históricas na comunidade.

3.3 Relações com o meio ambiente: estratégias de conservação e de

enfrentamento às restrições

A terra, compreendida como um território de produção construído a partir do

trabalho e do esforço de gerações de agricultores, contempla várias dimensões, como diz

Maurel (1998). Entre elas, a dimensão ambiental. Tratar da análise da dimensão ambiental da

terra requer lembrar o que diz Raynaut (2004) quando se refere ao conceito de meio ambiente

como o mundo físico e biótico que somente pode ser compreendido na dinâmica relação com

os homens. Deste modo, o olhar sociológico sobre a reprodução social coloca em evidência as

razões práticas dos agricultores que os levam a estabelecer determinadas estratégias de

enfrentamento em relação às restrições ambientais e legais, bem como de conservação ou

degradação do meio ambiente. A terra como espaço de produção e de vida comporta
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diferentes percepções e ações dos agricultores, os quais respondem às restrições, pressões e

oportunidades conforme o contexto ambiental e social no qual transcorre a produção e a vida

das famílias.

O objetivo é construir um quadro sobre as intervenções no meio ambiente próximo

e cotidiano (JOLLIVET, 1997) dos agricultores, a partir de suas ações, em que pesam as

motivações e as percepções dos fenômenos analisados. Para atingir esse objetivo, foram

selecionados quatro indicadores das condições ambientais, os quais permitem construir

referências sobre as estratégias de conservação ou degradação do meio ambiente e de

enfrentamento em relação às restrições ambientais ou legais, além da percepção dos

agricultores familiares sobre as mudanças ocorridas no ambiente próximo a eles, nos últimos

20 anos. Partindo da análise proposta para esse tema, é possível identificar como a questão da

terra, olhada em sua dimensão ambiental, pode evidenciar as contradições ou não entre a

lógica de reprodução da família no estabelecimento e as lógicas fundiárias, produtivas e

técnicas.

O ponto de partida foi a análise dos quatro indicadores utilizados na construção

das tipologias que permitiram a seleção dos agricultores envolvidos na terceira fase de campo

(pesquisa guiada), como consta no primeiro capítulo. Os dados referem-se a todos os

agricultores entrevistados nas três comunidades (Mergulhão: 22; Postinho: 32; Santo Amaro

Um: 40 - total de 94). Os indicadores são: “práticas de conservação” 56; “reserva florestal” 57,

                                                
56 Nas práticas de conservação foram usadas 11 variáveis: curva de nível (Peso 1: se não cultiva em área quebrada e tem
curva de nível; se cultiva em área quebrada e tem curva de nível; se não cultiva em área quebrada e não tem curva de nível.
Peso 0 para os casos que cultiva em área quebrada e não tem curva de nível); consórcio de produtos (peso 1 para sim; 0 para
não); rotação de cultura (peso 1 para sim; 0 para não); queimada (peso 0 para sim; 1 para não); adubação verde (peso 1 para
sim; 0 para não); plantio direto (peso 1 para sim; 0 para não); sistema agrosilvopastoril (peso 1 para sim; 0 para não); mata
ciliar (Peso 1: quando tem nascentes, córregos, rios no estabelecimento e tem mata ciliar; não tem nascentes, córregos, rios
no estabelecimento e não tem mata ciliar. Peso 0 para os casos em que tem nascentes, córregos, rios no estabelecimento e não
tem mata ciliar); proteção artificial para as fontes de água (peso 1 para sim; 0 para não); erosão do solo (peso 0 para quando
existe; 1 para quando não); uso de madeira (Peso 1: tem reflorestamento e usa madeira do estabelecimento; não tem
reflorestamento e não usa madeira. Peso 0 para quando não tem reflorestamento e usa madeira do estabelecimento).
56Tipo 1 (peso 1): Reserva florestal menor que 6%; Tipo 2 (peso 2): Reserva florestal de 7% a 19%; Tipo 3 (peso 3): Reserva
florestal de 20% e mais
56nível 3 de uso de tencnologia: peso 1 para conservação (utiliza trator, grade e ou plantadeira, e ou colheitadeira; e ou
pulverizador mecânico, usa mais de 4 insumos indiustrializados); nível 2: peso 2 para conservação (utiliza trator e grade
(preparo) e equipamentos de tração animal ou manual e usa 3 ou 4 insumos industrializados); nível 1: peso 3 para a
conservação (utiliza tração animal e equipamentos manuais e até dois insumos industrializado).

56 Tipo 1 (peso 0) Tipo 2 (peso 1) Tipo 3 (peso 2)
Área com mato/floresta Diminuiu Mesma Aumentou
Uso insumos/agrotóxicos Aumentou Mesma Diminuiu
Uso adubo orgânico/verde Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/animais silvestres Diminuiu Mesma Aumentou
Diversidade/animais silvestres Diminuiu Mesma Aumentou
Tipo de pragas e doenças Aumentou Mesma Diminuiu
Fertilidade do solo Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/águas das nascentes Diminuiu Mesma Aumentou
Qualidade/águas das nascentes Diminuiu Mesma Aumentou
Volume/águas dos córregos e rios Diminuiu Mesma Aumentou
Qualidade/águas dos córregos e rios Diminuiu Mesma Aumentou
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“nível tecnológico” 58 e “mudanças no meio ambiente” 59. As entrevistas realizadas na terceira

fase de campo (entrevistas guiadas) serão utilizadas para analisar as lógicas familiares em

relação às restrições ambientais e legais e para ilustrar as diferentes condições de conservação

ou degradação ambiental.

A análise dos indicadores de conservação do meio ambiente implica escolhas e

procedimentos que podem dificultar a observação detalhada do comportamento de cada

variável, mas, ao mesmo tempo, permite obter um quadro-síntese das condições ambientais

que aponte para as diferenças e semelhanças existentes entre os agricultores de uma mesma

comunidade e de uma comunidade em relação a outra. As tipologias foram construídas, como

dito no capítulo 1, categorizadas em tipo 1 (precárias condições de conservação ambiental),

tipo 2 (razoáveis condições de conservação ambiental) e tipo 3 (boas condições de

conservação ambiental), a partir da atribuição de um peso (0, 1, 2, 3) dependendo da situação

de cada variável analisada. De modo geral, dos 94 agricultores pesquisados, 24 estão no tipo 1

(precárias condições de conservação ambiental), 36 no tipo 2 (razoáveis condições de

conservação ambiental) e 34 no tipo 3 (boas condições de conservação ambiental)60.

Observando o comportamento de cada um dos quatros indicadores, observa-se

que, dos 24 estabelecimentos que apresentam uma precária condição de conservação (tipo 1) a

maioria dos estabelecimentos (16) possuia reserva florestal obrigatória abaixo de 6%,

portanto, menor que o volume de mata necessária para cumprir as metas traçadas pela

legislação (em 6 anos de vigência da lei:1% ao ano); a maioria (15) enquadrava-se no tipo 1

do nível tecnológico, ou seja, esses estabelecimentos mantinham tecnologia (máquinas e

agrotóxicos) que promoviam alto impacto sobre o solo e a água; a maioria (14) observou que

no intervalo de 20 anos houve piora nas condições das variáveis analisadas sobre as mudanças

no meio ambiente próximo (água, fauna, solo, mata, práticas); a maioria (13) encontrava-se no

tipo 1 das práticas de conservação pois mantinha práticas mais degradantes em relação ao

meio ambiente porque não utilizava das técnicas já difundidas que, em tese, seriam de seu

conhecimento. Os estabelecimentos nessas condições (tipo 1) estão distribuídos da seguinte

                                                                                                                                                        

60 Foi considerado aqui uma série de práticas dos agricultores – ação antrópica – sobre o meio ambiente levando
em consideração a conservação do solo, das matas, da água, da fauna, de acordo com as exigências legais, as
práticas de conservação já difundidas pela assistência técnica e pelas críticas aos impactos das tecnologias
modernas, principalmente dos agrotóxicos (LIMA, et all, 2002)  e das máquinas agrícolas (BRAIDA, 2006,
parecer técnico em anexo).
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forma: 5 em Mergulhão (21% dos 22); 8 em Postinho (33% dos 32); 11 em Santo Amaro Um

(36% dos 40).

Dos 36 estabelecimentos que apresentavam uma condição ambiental intermediaria

ou razoável (opção para os casos não extremos) - tipo 2 – a grande maioria dos agricultores

(22) mantinha razoáveis práticas de conservação porque utilizavam em parte as técnicas já

difundidas; a metade (18) apresentava o nível 1 de uso de tecnologia porque utilizava

máquinas, insumos e agrotóxicos de mais alto impacto sobre o solo e a água (sendo que 14

encontra-se no nível 2); a metade dos agricultores (18) observou que não houvera mudanças

significativas (tipo 2) no meio ambiente próximo (sendo que 10 enquadravam-se no tipo 1)

porque no intervalo de 20 anos mantiveram-se as condições das variáveis analisadas (água,

fauna, solo, mata, práticas); em relação a reserva florestal obrigatória dos estabelecimentos

desse grupo (tipo 2) observa-se que 15 estabelecimentos possuíam 20% ou mais de mata,

portanto, atendiam à legislação e 11 encontravam-se numa condição intermediária que atendia

em parte a legislação. Dos 36 do tipo 2, 12 encontram-se em Mergulhão (33% dos 22); 10 em

Postinho (28% dos 32) e 14 em Santo Amaro Um (39% dos 40).

Nos 34 estabelecimentos que apresentam boas condições de conservação do meio

ambiente (tipo 3), observa-se que a grande maioria (26) atende ao máximo a exigência legal

da reserva florestal obrigatória porque possui 20% ou mais de mata; a maioria (19) observou

mudanças positivas no meio ambiente próximo nos últimos 20 anos; a maioria (18) mantém

práticas mais adequadas de conservação dos recursos naturais avaliados. Dos 34

estabelecimentos, 15 encontravam-se no nívil intermediário ou razoável do uso de tecnologia

e 11 no nível 3, ou seja, usavam tecnologia de menor impacto ambiental. Os estabelecimentos

nessas condições (tipo 3) estão distribuídos da seguinte forma: 5 em Mergulhão (23%dos 22);

14 em Postinho (44% dos 32); 15 em Santo Amaro Um (37% dos 40).

Analisados os sistemas produtivos de cada comunidade, observa-se que em

Mergulhão, dos 5 agricultores no tipo 3 de conservação, 3 são produtores de uva e vinho,  (um

deles produz também grãos, como milho e feijão), 1 produz olerículas/fruti e o outro é

pecuriarista. Em Postinho, dos 14 agricultores no tipo 3 de conservação, 6 têm sistemas

produtivos voltados apenas para o autoconsumo, 3 produzem fumo; 2 produzem grãos; 1,

olerícula/fruti e 1 produz carvão/pecuária. Dos 15 tipo 3 de Santo Amaro Um, 5 produzem

olerículas/grãos; 4, olerículas/fruti; 3, aves integradas  (1 produz também olerículas), 1 produz

leite/grãos; 1, grãos e 1 apenas para o autoconsumo.
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Figura 06 - Gráfico do indicador de conservação ambiental da comunidade de
Mergulhão

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Figura 07 – Gráfico do indicador de conservação ambiental da comunidade de Postinho

  Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Em relação aos sistemas produtivos, observa-se que, em Mergulhão, dos 12

agricultores no tipo 2 de conservação, 3 são produtores de olerículas/grãos; 2,

olerículas/pesque-pague; 2, leite/derivados; 2, olerículas/fruti; 1, olerículas/húmus; 1,

olerículas/leite e 1 produz olerículas/vinho. Em Postinho, dos 10 agricultores no tipo 2 de
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conservação, 4 produzem fumo (2 combinam com olerículas/grãos, 1 com pecuária); 2

produzem olerículas/fruti; 2, olerículas/grãos; 1 produz para o autoconsumo e 1 é pecuarista.

Dos 13 tipo 2 de conservação em Santo Amaro Um, 4 produzem olerículas/grãos; 2,

olerículas/fruti; 2, olerículas/grãos/pecuária; 1, olerículas/aves integradas; 1, leite/grãos, 1

fumo; 1, fumo/pecuária e 1 produz para o autoconsumo.

Dos 5 agricultores do tipo 1 de conservação ambiental de Mergulhão, 2 produzem

olerículas/grãos; 1, leite/derivados; 1, olerícula/leite/derivados e 1 produz olerícula/fruti. Dos

8 agricultores tipo 1 de Postinho, 5 têm sistema produtivo voltado para o autoconsumo, 2

produzem fumo e  grãos. Dos 11 agricultores tipo 1 de Santo Amaro Um, 4 produzem

olerículas/grãos; 3, olerículas/fruti; 3, olerículas/grãos/pecuária e 1 fumo/grãos.

Figura 08 – Gráfico do indicador de conservação ambiental da comunidade de Santo
Amaro Um

  Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Como indicam os dados descritos acima e as figuras 6, 7 e 8, é possível concluir

que a maioria dos agricultores de Mergulhão (12) encontram-se no tipo 2 de conservação do

meio ambiente, ou seja, eles mantêm um nível razoável de conservação dos recursos naturais

analisados (aspectos da água, fauna, solo e práticas). Provavelmente, foi o indicador de uso de

tecnologia que interferiu para diminuir o índice de conservação, já que, do total de 22

estabelecimentos, 13 encontram-se no tipo 1 de tecnologia (tecnologia mais impactantes: uso

mais intensivo de máquinas e agrotóxicos). Quando cruzados os dados sobre o tipo de
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conservação ambiental com os sistemas produtivos de cada estabelecimento, observa-se que

de fato os sistemas vinculados à produção olerícula, ao leite e aos pesque-pagues são os tipo 2

(também há tipo 1 de conservação). Isso se justifica pelo uso mais intensivo de tecnologias

modernas aliado às pressões de mercado e às limitações ambientais pelo uso intensivo das

terras e dos demais recursos da natureza. O resultado fica mais evidente quando analisados os

sistemas produtivos que se encontram no tipo 3. No caso de Mergulhão, são 3 produtores de

uva/vinho (1 de “vinho orgânico”),  1 de olerículas/fruti/vinho que está fazendo conversão

para uma produção orgânica e 1 pecuarista.

O maior número dos agricultores de Postinho (14) encontra-se no tipo 3, o que

significa que encontram-se em melhores condições de conservação ambiental. Chama a

atenção que essa comunidade, ao inverso de Mergulhão, apresenta 15 agricultores no tipo 3 de

uso de tecnologia (menos impactante), o que provavelmente interferiu para a melhoria do

índice de conservação ambiental. Entretanto, quando cruzados os dados sobre os tipos de

conservação ambiental e os sistemas produtivos nessa comunidade, tem-se um quadro

diferente daquele de Mergulhão. A maioria dos agricultores do tipo 3 são produtores de

autoconsumo (6), fumo (3) e carvão/pecuária (2), o que pode ser explicado em parte pela forte

presença da mecanização de tração animal, uso de equipamentos manuais e pouco insumo

industrializado, em tese gerando menos impactos no meio ambiente. Explicado, também, pela

presença da assistência técnica prestada pelas empresas do fumo, que têm interesse em manter

as condições de reprodução do estabelecimento familiar para dar continuidade ao sistema de

contratualização e, com menor freqüência, pela da EMATER, vinculada ao programa Paraná

12 meses. No caso do carvão/pecuária, o entrevistado diz processar e comercializar o carvão e

sua atividade na agricultura é com a criação animal em pequena escala, a qual pouco utiliza

insumos industrializados.

Entretanto, analisados os sistemas produtivos do tipo 1 de conservação observa-se,

também, a presença da maioria dos produtores de autoconsumo (5) e de fumo (2). Isso indica

que nem todas as práticas tradicionais são conservacionistas, como é o caso do uso de

queimadas ainda presente (5 agricultores declararam usar); nem os agricultores de

autoconsumo deixam de utilizar os insumos industrializados, principalmente aqueles que

dispõem de pouco tempo para o trabalho no estabelecimento e de recursos financeiros

oriundos do trabalho extra-agrícola ou agrícola fora do estabelecimento; nem a assistência

técnica perdeu seu viés produtivista.  Tomando essa situação, percebe-se que não são

necessariamente os sistemas de cultivo e criação que definem se um sistema de produção é

mais ou menos conservacionista. O que está em questão é quais são os elementos que podem
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explicar as diferenças na conservação ou degradação ambiental que vão além da produção

stricto sensu.

Essa questão é mais presente ainda no caso dos agricultores de Santo Amaro Um.

Os percentuais demonstram uma tênue diferença entre os tipos 2 (14 agricultores) e 3 (15

agricultores), o que permite dizer que a maioria encontra-se entre uma situação razoável para

boa no que se refere à conservação ambiental. Como em Mergulhão, o indicador do uso de

tecnologia provavelmente representou uma diminuição no índice de conservação, já que 26

dos 40 agricultores encontram-se no tipo 1. Percebe-se que o indicador do uso de tecnologia

foi importante para diferencia-los em relação à conservação do meio ambiente próximo. Isso

está diretamente relacionado com os sistemas produtivos desenvolvidos pelos agricultores

(olericultura, fumo, aves integradas), como respostas práticas às pressões das demandas e

exigências do mercado, promovidas pela assistência técnica e pelas observações e

experiências compartilhadas entre eles. Mas o que de fato chama mais a atenção, cruzadas as

tipologias da conservação ambiental com os sistemas produtivos, é a constatação de que não é

possível identificar uma diferença expressiva que permita diferenciar os agricultores.

Os três tipos (1, 2, 3) de conservação ambiental contêm os mesmos sistemas

produtivos, isso porque a produção olerícula, grãos, fruticultura e, em menor escala, as aves e

o fumo integrados às grande empresas estão presentes em quase toda a comunidade de Santo

Amaro Um. As diferenças aqui não podem ser percebidas através dos sistemas produtivos,

mas pode-se levantar outras possibilidades, a saber: uma relativa consciência dos danos

ambientais da produção que praticam e, por isso, alguns agricultores optam por práticas mais

conservacionistas; o acesso à assistência técnica pública, que na primeira fase da

modernização foi responsável pela adoção das novas tecnologias e pela conversão dos

sistemas produtivos tradicionais e hoje já compreende uma série de orientações técnicas no

sentido do desenvolvimento “sustentável”; experiências negativas com o uso de insumos

industrializados e máquinas que podem resultar em mudanças nas práticas em relação a

natureza; e experiências de punição com base nas leis ambientais que pressionam os

agricultores para a adoção de práticas menos degradantes do meio ambiente.

No sentido de aprofundar o estudo sobre as práticas e a percepção para a

conservação ou degradação ambiental, é fundamental proceder a uma análise mais detalhada

de dois indicadores que compuseram a tipologia da conservação ambiental: as práticas

utilizadas com maior freqüência pelos agricultores pesquisados e a percepção das mudanças

ocorridas nos estabelecimentos rurais (meio ambiente próximo) nos últimos 20 anos. O

indicador sobre as práticas de conservação foi composto, como já foi dito, por 11 variáveis.
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Analisando uma a uma, foram escolhidas quatro práticas mais comuns e  duas menos comuns

nos estabelecimentos pesquisados em cada comunidade para melhor compreender a dinâmica

da conservação.

Em Mergulhão, as 4 práticas mais utilizadas são o não uso de queimadas (21), a

curva de nível (17) e empatadas estão as práticas de rotação de culturas (16), uso de mata

ciliar (16), ausência de erosão no solo (16) e uso adequado de madeira da propriedade (16). Já

as duas menos utilizadas são o consórcio de produtos (2) e proteção da fonte de água (3). Em

Postinho, as 4 práticas mais utilizadas são a mata ciliar (28), a não queimada (27) uso

adequado da madeira do estabelecimento (27), rotação de cultura (17). As duas menos

utilizadas são a não proteção das fontes de água (6) e o plantio direto (6). Em Santo Amaro

Um, as 4 mais utilizadas: a mata ciliar (38 estabelecimentos), a rotação de culturas (32), não

uso de queimadas (32) e curva de nível (28) (lembrando que foi considerado em situação

regular os que têm área em declive e usam curva de nível e aqueles que não têm e, portanto,

não usam essa prática). As duas menos utilizadas: consórcio de produtos (8) e, empatados, a

adubação verde (9), a proteção de fonte de água (9) e o plantio direto (9).

Em síntese, as respostas sobre as práticas dos agricultores familiares das três

comunidades em relação à conservação ambiental demonstram que a mata ciliar é a principal

prática desenvolvida, seguida pelo não uso de queimadas, pela rotação de culturas, curva de

nível e  uso adequado da madeira da propriedade. A menos utilizada é a não proteção das

fontes de água, seguida pelo consórcio de produtos e pelo plantio direto. A primeira

constatação é de que a questão da mata ou da reserva florestal obrigatória está num plano

privilegiado das preocupações e ações em relação ao meio ambiente, fato explicado pela

atuação fiscalizadora que vem atuando mais intensamente nessa questão porque ela está

diretamente vinculada à proteção dos recursos hídricos e do solo (também da diversidade da

flora e da fauna).  É esse o tema mais presente em todos os depoimentos recolhidos durante a

pesquisa de campo, pois envolve o maior conflito na relação dos agricultores com as

instituições dedicadas ao meio ambiente e, em certo sentido, um conflito que se estabelece

entre uma relativa consciência dos riscos de degradação ambiental e as necessidades a serem

supridas para a reprodução da família. Os depoimentos a seguir ilustram como ocorrem e

quais são os argumentos que evidenciam as lógicas que perpassam tais relações:

Hoje a turma não procura mais terra nova pra deixar a terra descansar. [..] Pra fazer a rotatividade
no plantio. Por causa do espaço né, não tem mais espaço. Não tem. Também por causa da lei né, a
lei pega. Esses negócio aí, esses negócio de florestal e coisa né. Se cortar um pauzinho  ta danado
né, se pegá escondido sempre eles vê também. Então não...aqui  a turma parou né. Ah, ma se tiver
eles vem né, eles tão passando seguido. Tem gente que pensa que eles passam com aviãozinho aí só
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pra passear, passear coisa nenhuma né. Esses dias um vizinho lá de cima tava me contando, ele tava
limpando, só limpando embaixo, com a serra, mas só limpando né. Daí diz que passou o avião e
viram lá de cima né. Ele continuou né. Dali meia hora eles tavam lá, baixinho. Passando cada meia
hora já. Daí não fizeram nada, ele tava só limpando né. Não tava cortando, era só uma serra né. Por
isso, dizem que estão passeando mas eles tão vendo tudo né. Então, por isso que não adianta, a
pessoa diz, ah, nem olham nada, daqui a pouco vai ver o incômodo né. De um jeito é bom, senão a
turma acabava com tudo né. Nem se precisasse daquilo né, que se fosse uma precisão ainda, né,
pega e cortá uma madeira. Mas agora já cortá, pra faze mais dinheiro e coisa, né. Então, de um jeito
é bom. Eu trabaiei muito com isso aí também, hiii. Antes todo mundo cortava tudo, era pinheiro,
imbuia, não sei o que. É, eu lembro. Cortava pinhão, dava uma pena de cortar os pinheiro. Desde
aquele tempo até hoje eu tenho pena [..] Não sei, aquele pinheiro tão bonito, tanto tempo aquele
tochão ali, então ir ali acabar com ela. Tinha pinheiro que nóis derrubava cheio de pinha, caía tudo
no chão, tudo madurinha, dava uma pena. Fazer o que né. Tinha que ir né, era comprado, era
mandado, o dono vendia né. Mas aquele era só pro gasto de casa, pro uso né. Quando precisava pra
fazer uma arrumação, alguma coisa dentro de casa, a gente usava pra fazer isso aí, né. Ia no mato,
cortar canela, era assim né. Mas faz tempo, faz anos que a gente cortava madeira, a gente usava
carroça ainda nessa época. Carregava uma, duas e deu né. Ihh, mas eu trabaliei nisso aí. Chegava
nos mato, dali a pouco era um clarão só. Me dá pena, meu deus. Eu, às vezes até pra mim cortar um
galhinho. Esses dias, que eu faço uma podinha, né. Então esses dias eu fui podar a árvore tava
carregada eu pensei, ah, vou tirar essas mais feinha aqui. Tenho pena, não sei. Acho que de tanto
cortar acaba ficando com pena de cortar, não sei. Minha  propriedade não tinha mato né, hoje não
tem. Porque é pequena né, não tem quase (entrevistado 3 de Mergulhão, com 9.900m)

Ma ali pra cima, onde que o filho planta. Lá minha mãe falava que ela via no barro cada espinhera,
cada mato. O pai dela dizia que o fogo nunca terminava, iam queimando pra depois fazer roça, era
fogo dia e noite [..] cortavam o pinheiro e faziam madeira, acho que aproveitavam, pois era muito
abundante, né? Tiravam só o necessário, né? O restante tinha que destruí, né. Queimava [..] e nem
tinha o que, né? Era um bocadinho...(fala o filho) “daí fala que hoje tem que replantar, eu concordo
[..] aumentou, o povo aumentou e [..] perto de água tem que, tem que faze...” é, um pouquinho de
árvore tem que ter, né? Que a sombra também é boa. (fala o filho) “não muito poquinho não, tem
que te meio bastante... não é só um poquinho não” [..] mas ainda tem, pra cá ainda tem. E plantamo
eucalipto né.  O mato lá na beira da água, tinha mato ali, mas há muito tempo antes. (fala o filho) “
vai ter que recuperar, né? O IAP não veio..[..] é que nós não tamo mexendo com documentação
ainda, né? ele liberou esses dias essa... essa, essa, essa etapa aí. Porque não tava, sem documento,
então eles deram uma relaxada... porque tá isso aí, é geral isso aí, né? O IAP não vai nisso aí” . Mas
como é que muda, né? A mentalidade das pessoas, o meu companhero gosta de planta, outro dia
tava conversando com um senhor da idade dele (70 anos), acho que um pouco mais novo, daí até
foi lá na Emater, pois é, sobre as mudas. Podia ser até araucária que ele fala muito, gosta né? O
velho, falou você tá louco, Pinheiro, eu acho lá no meu pasto eu corto eles quando tá pequeno,
porque depois que fica grande vai me incomodar, eu não posso derrubar ele. E meu marido falou
“mas deixa pro outros, coitados” (entrevistado 5 de Mergulhão).

Aqui antigamente era tudo arroz. Banhado, tudo banhado. E agora o IAP quer que eu prante tudo
mato nessa porcaria aí  (fala a esposa) “É, que eles dissero que aqui tinha mato antes né” [..] que
mato o que, dexe de ser teimosa, aqui não nasce nada, depois que para de chover e seca, seca tudo.
Banhado né, não cresce. Tenho que prantá mais de meio arquere, tudo onde tem valeta eles querem
contar 30 metro, mas eu digo óie as valeta ali é esgoto, não dá, vai prantá o que no banhado?
Também lá, nas encosta do rio é que ali é cheio de eucalipto. O IAP queria que eu prantasse mato
debaixo do eucalipto, eu disse vai ser bobo, prantá mato embaixo, não cresce nada debaixo do
eucalipto. Você já tentou, disse o cara do IAP pra mim, eu disse, ah, prante então, pois seca tudo,
não presta [..] daí eu falei pra ele, me dê licença pra mim corta os eucalipto que eu posso prantá
mato aqui. Aí ele disse não dá pra cortar os eucalipto, então eu disse, não dá pra prantá mato
também Não, aí esses dias ele resorveu me dá licença, veio traze a licença, pra cortar os eucalipto e
prantá mato nativo. Essa vagabundage, bota fogo que esses dia eu via a fumaça de longe, que veio
até aqui em casa o fogo. Não pode vê uma capoera que já mete fogo. É uma vagabundage nesse rio
aí. Agora já ta tudo certo, já limparam aí pra plantar. Agora quarquer valeta eles querem que plante
30 metro do lado. Não fui murtado, eles viero só ali, não tem o que fazer, então, prantamo né Olhe
nóis soterramo esse pedaço. Pusemo terra aqui, pra enchente não derrama pras casa. O Ibama veio
aí, quando espaiamo terra aí, a prefeitura  tava abrindo a estrada ali em cima e descarregavam aí e
eles tavam aí com o trator, quando chegou o Ibama aí. Perguntaram: onde é que você tava
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aterrando o rio aí? Ah, eu disse, tava vindo água de Curitiba eu resorvi armazenar água aqui...
(risos). Aí embaixo dos eucalipto ali fizemo uma represa ali. Eles foram, olharam e saíro queto. E
essa terra da onde vem? Ah, eu digo, isso aí é a prefeitura que ta fazendo a estrada ali em cima, só
baguio, terra suja de capoeira, tudo misturado. Daí eles viro a rampa lá do trator e foram lá olhar.
Daí perguntaram, e pra que que usam essa rampa. Ah, eu digo, quando precisa arrumar alguma
coisa no caminhão ou no trator, eu tenho pobrema de coluna eu disse, vou ficá me abaxando pra
consertá caminhão. Daí disseram... toma cuidado pra não derrubá óleo no rio.  (entrevistado 20 de
Mergulhão).

Nos três depoimentos de Mergulhão, percebem-se dois importantes aspectos. O

primeiro é a tensão entre algumas práticas (queimada, desmatamento etc) tradicionais

desenvolvidas pelos imigrantes e as pressões para a conservação vividas atualmente. A luta

pela sobrevivência aliada a uma perspectiva cultural comprometida com a visão da exploração

inesgotável dos recursos naturais, como parte elementar do processo de modernização,

colocavam e continuam colocando como prioridade a busca pela “terra limpa” para ser

cultivada em busca de atender às necessidades da família e do estabelecimento rural. A

floresta foi um empecilho a ser vencido, agora é um espaço de conflitos entre atores sociais

pela sua recomposição e manutenção (conflito inclusive de foro interior, como demonstrou o

entrevistado 3). Para esses agricultores, os danos causados ao meio ambiente, principalmente

ao solo e à água, foram percebidos através das experiências práticas com a degradação dos

recursos naturais através da trajetória da família no estabelecimento, através do acesso às

informações técnicas (mesmo que parciais) e também através das sanções impostas pelas leis.

O segundo aspecto importante são as relações tensas e conflituosas dos

agricultores com a fiscalização das leis ambientais. Há, por um lado, a percepção de que

seguir as leis de recomposição das matas é uma iniciativa importante, inclusive o depoimento

do entrevistado 5 explicita uma preocupação com as gerações futuras que extrapolam os

projetos apenas familiares, já que preservar o pinheiro araucária é uma ação também para “os

outros”. Por outro lado, existe uma percepção de que os fiscais das leis têm um poder

extraordinário sobre os agricultores porque eles tudo vêem e uma compreensão de que há

programas de governo que funcionam como moeda de troca para atender aquelas

necessidades concretas percebidas pela família. Mesmo assim, há aprendizados e

incorporação de técnicas conservacionistas quando elas se inserem na dinâmica da família

porque são percebidas como úteis e viáveis de serem adotadas.

Os depoimentos dos agricultores de Postinho evidenciam esses aspectos, afinal, o

conflito está mais claramente estabelecido por ser uma região de reflorestamento e de

exploração do carvão vegetal. A ênfase é na recuperação da mata associada diretamente ao

reflorestamento com pinus, bracatinga e eucalipto. A noção que perpassa a conduta dos
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agricultores está imbricada tanto com as necessidades concretas do uso da madeira para a

produção do carvão e secagem do fumo como com a perspectiva de garantir o futuro dos

filhos através da possível renda monetária pela venda da madeira.  As fotos a seguir (nº 24 e

25) ilustram o plantio e o corte do pinus, bem como, a presença da neblina que é um

fenômeno constante em Postinho.

           Fotos 24 e 25: Joel Queiroga, 2005

Deste modo, o que se observa em Postinho é uma forte preocupação com o

reflorestamento, mas poucos são os argumentos que envolvem uma percepção mais

comprometida com a conservação. Tanto que, do mesmo modo que o entrevistado 5 de

Mergulhão, há um comportamento no sentido de impedir a proliferação dos pinheiros

araucárias porque a legislação em vigor é percebida como muito mais limitadora em relação à

proteção ambiental dessas plantas do que em relação ao reflorestamento com manejo

controlado para corte e replantio. Além de que, o interesse em cultivar essas matas plantadas

como uma poupança familiar para “causo de precisão” conduz a procura por mudas das

espécies de crescimento mais rápido (espécies exóticas) que se adaptaram às condições de

solo e clima dessas regiões. Observa-se, também, uma relação de subalternidade mais

acentuada que em Mergulhão. É mais forte a intimidação do poder fiscalizador porque,

provavelmente, os agricultores do lugar se sentem “mais fracos” diante das ações punitivas

que muitos já enfrentaram.

Com certeza foi usado muita mata nativa. Carvão também, fizeram muito carvão, muito, muito,
muito. No tempo da Tupi (grande empresa de Joinvile/SC) aqui era muito carvão. Tudo, então, no
tempo da Tupi, carvão era, quer dizer, carvão é bom até hoje, mas naquele tempo era muito mais.
Então assim, funcionava dessa forma, e daí agora, eles tem que repor de nativa, essas áreas que
tanto eles plantaram, agora eles tão cortando, mas tão repondo de nativa. Tem aqui nesse projeto do
lado  aqui, que eles tiveram que cortar o pinus de novo, que eles cortaram o pinus velho, as toras,
limparam aqui  e plantaram de novo. Aí quando o IAP viu que eles tinham plantado, veio lá e
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multo eles, e fizeram eles corta o pinus, cortaram o pinus com dois metros de altura de novo,
tiveram que paga pra corta, paga pra corta e plantá nativa. Ih a Confloresta vai te que plantá muita
árvore nativa, aqui eles fizeram uma avaliação, não é nada oficial, meio de conversa, mas de gente
que ouviu as conversas, que eles vão fica com quarenta por cento, vão pode planta quarenta por
cento do que ta plantado só, sessenta por cento vai fica nas reserva. Porque eles desmataram tudo,
entende na bera das nascentes tudo. Vai, vai, mas a natureza é bem sábia, ela recupera rápido.
(entrevistado 23 de Postinho).

Océis vejam desde aonde nóis tamo perdendo dinhero. Quanto tempo faiz que nóis tamo aqui? Dez
ano. Vinha as muda de eucalipto da empesa de fumo, nóis dexava nas caxa e as formiga que comia.
Hoje tem cara que tem eucalipto, assim perto das estufa, só que nóis dexava e a água abaxa e vinha
a formiga que comia. Só por causa de uma manera, na terra que nóis planatava o fumo, o milho e a
salsa não tinha como planta eucalipto. Não tinha lugá. E aqui na verdade que é da cerquinha pra cá,
tinha gado e pinheiro, daí que eu fui me zangando, detonei um pouco dos pinhero. Ihh tinha... tudo
pinheiro, meu padastro é que detonou tudo aí. (fala a esposa) ma só que é pinhero que a gente
planto também. Só que mesmo assim é proibido. É difícil, difícil, difícil, se os cara acha se
cortando pinheiro vai pra cadeia na hora, não sei como é que pode. É difícil mesmo, eucalipto é
melhor. Intão, mantêe o fumo é bom né. É até compramo esse tereno agora pra refloresta [..] só que
tem uma parte bem grande que tem mato nativo [..] só que eu vou derrubá o mato nativo, e plantá.
Só que eu tiro e coloco o outro [..] a gente vai tirando os mais grosso...[..] aqui desse lado eu vo
cortanto... o tar do pinheiro e vou reflorestá co eucalipto. [..] o pinhero (pinus) não dá porque
estraga a grama, e é uma árvore muito, sei lá [..] e suga muito água [..] o eucalipto é mais rápido.
Eucalipto sete ano dá pra você corta lenha, o pinho sete ano não dá lenha na verdade dá.
(entrevistado 28 de Postinho).

Aham, eu pranto eucalipto, né. É a curtura... eu digo, hã. É a única coisa que vai né... que nos faiz
ganhá dinhero porque a nossa aposentadoria ta desse jeito, né [..] e pros filho da gente né, temo que
faze para ver se eles, porque é uma coisa que se a gente tivesse prantado a deiz quinze anos atrais
se tivesse prantado, num tivesse relaxado, hoje pudia não carece, podia tá mais tranqüilo né, porque
é caro, o pinus é caro...eu priciso por causa da istufa. Precisa lenha. Eu tirava daqui perto, mais eu
compro umas lenha lá de perto do Sirvo, lá perto de Santa Catarina, por lá, eu trago de lá sempre
minhas lenha [..] eu comprei pedaço lá, dos terreno lá... só a madera. É, eu trago de lá. Eu comprei
barato. Eu comprei faiz tempo já. Só que é meio ruim de tirá, porque sem, você vai lá, tira licença e
já... já vai pegá lá os home. Já, já fui murtado, a gente é pobre, né, porque tive que levá sexta de
tarde uns, cheguei lá e deu duzentos e oitenta, duzentos e quarenta real, é uma cesta básica né. E
levarum a moto serra. É, já gastei bastantinho porque fui lá treis veiz e tem mais dois anos...
assinou tem que faze né. Ihhhh não devorve a moto será, não adianta ir contra a lei, não adianta.
Num tinha licença. Se tive, só que viu, tem que se um trecho que não seje muito grosso né.... de
mato [..] aqui dos véio... dos veio a gente tira licença aqui, porque dos véio a gente tira documento.
É.... e os carvãozinho, tenho pouca coisa aqui, mas deviam i lá... por causa dos vizinho... ali é mais
matão, né. Intão tirá vira denúncia, né... e vieram até aqui no fim... mas tive lábio também, né...
hehehe. É, elis murtaram, mas quero vê se. entra com um recurso né. Aham e eu quero registrá os
forno, por que daí né [..] Ahhh custa uns duzento mais ou menos... duzento real mais ou meno.
Tenho dois forno. Intão priciso lenha pro fumo e por carvão né. (entrevistado 18 de Postinho).

Nos cinco depoimentos de Santo Amaro Um, as lógicas dos argumentos são muito

semelhantes às dos agricultores de Postinho. Há problemas concretos de punição pelo uso da

madeira e um temor da fiscalização. No entanto, existe uma crítica mais contundente à

atuação dos fiscalizadores. Foi comum se referirem à diferença existente entre a ação de

punição e as dificuldades de acesso às condições legais para corte da madeira para os

“pequenos” e a facilidade com as liberações para os “grandes”. A propina foi citada por vários

agricultores como uma prática comum “dos grandes”. Aos pequenos resta o rigor da lei.

Percebe-se também  uma tensão entre a prática de manter a terra limpa do pinheiro araucária –
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porque esse com certeza eles não podem mais cortar –  e a adoção das espécies de

crescimento rápido e de fácil liberação para o corte controlado. Prática, no entanto, ainda

muito incipiente na comunidade, pela escassez de terra e o uso intensivo com a olericultura.

Ma oie, Deus o livre, ce você fala em praga, tem gente que fala em praga, doença, câncer essas
coisa, mas oie bem, se você analisa os pinus pelo mundo inteiro, oie bem, os cara prantam arqueres
interos de pinus. Ali em Mangerituba, pergunta ali pra um deles quantos arquere eles tem de pinus.
Aqui num é ma se você sai aqui de Palermo, Saltinho, Rio Tabage, você vai só analisando lá pra
cima os terreno onde dá pra vê o rio, onde tinha prantação de fejão, mio, é só queimando pinus.
Aqui não entro sabe por que, eu sei, é que em Santo Amaro a maioria das pessoa tem poco terreno,
não tem terra grande, você vê por nóis, eu, ele, temo poco terreno. Ce nóis usa esse pedacinho pra
prantá pinus, nóis precisemo prantá pra come, e daí nóis vai prantá como? Pra prantá mio leva
quatro méis, fejão leva quatro méis, então é por ano. Então se nóis pranta pinus no nosso terreno
aqui, nóis vamo ficar deiz ano sem ter onde trabaiá, daí nóis temo que fica em cima dele, ponhando
uma curtura, ponhando arguma coisa, sabe, tira um repolho e põem uma beterraba. Meu pai pranto
pinheiro aqui uma época [..] o vizinho daqui também [..] ma ele se deu mal [..] passo anos, mas
anos, nunca derrubo um pinhero. Nunca derrubo uma árvore, nunca feiz nada. Daí morreu, a veia
ficou viúva, daí já veio o fio, sobrinho do prefeito aí, viero ali pegaro o pinheral da veia, nisso veio
a licença e de ontem pra hoje, derrubaro tudo o pinheral, e isso não era um, saía cinco caminhão.
Viero aqui e limparo tudo o mato da veia. [..] se meu pai com 77 anos, ele for lá pega uma licença
no IAP ele já não consegue mais, já não enxerga mais, ele já não sabe conversar muito mais. È, o
pai se precisar de deiz pinhero, ele vai gastar, com papel, o valor dos deiz pinhero ou mais. Ele
desanimou. Ele cuidou, prantou [..] deve dá o que, uns mil e quinhento pinhero [..] Se ele for tentar
ele não vai consegui, tem que ter terreno legal, tudo certinho. Meu pai não se incomoda com isso
mais, que ele ta muito veinho sabe. Ma quem tem dinhero, eles tem o que quiserem, tem advogado,
fica só o sepo, só o sepo. Cadê a justiça? (entrevistado 32 de Santo Amaro Um).

Eu tenho probrema com o Ibama, com o IAP, sabe [..] porque eu comprei umas madera aí, mas daí
o cara que serra, que corta a lenha, sem licença não acontece nada, e eu que transportei uma madera
que não sabia o fundo, fui murtado [..] fui murtado, dois mil reais, e prendero a madera, porque ta
na casa presa. É, o IAP. Vejam o tar de mensalão né, agora quase não falam, e quando falam é
mensalinho, bem devagarinho, daqui a poco some e vai ficar só os ladrão e os ladrãozinho. E nóis
somos os úrtimo bobinho, nóis engolimo tudo né. [..] mas é verdade, ce pensa assim né [..] eu disse
assim pro IAP, ó, cês tem que ir lá e murta os cara que cortaro, eu conheço o cara, mas sabe como é
que é, ele é um cara pobre, motorista de ônibus da prefeitura, ganha 400 pila por méis, tem dois
filho, como que eu posso dize, eles são meio paralítico. Como é que eu vou leva o IAP lá na casa
deles. [..] protegi ele e avisei, ó, ce pára de cortar mandera, porque eu vou tentar fazer uma furada
lá, mas lá atrás da casa tem um pedaço de mata nativa né, e se o IAP pega dá processo e cadeia, e
se você for preso não vai ter como te defender. Perde o emprego, porque a prefeitura não quer um
cara levando processo né. [..] fui na justiça defender o cara ainda, o cara é muito meu amigo, ele
me vendeu essa lenha pra me ajuda, só que sem licença. E daí os grandão, tem uns cara aí que tem
mil arquere, dois mil arquere, ele tem dinhero, ele tem advogado, ele entra no IAP, compra aqueles
demônio lá, dá cinqüenta mil pra um, trinta mil pra outro, todo mundo, passa o canhoto lá, derruba
tudo que ele quiser, tudo que ele quiser, e ninguém faiz nada. (entrevistado 32 de santo Amaro
Um).

(pai fala) “eu plantei esses pinheiro tudo, eu comecei com trinta e oito ano, se eu começo com
vinte, aí... pra construiu os paiol e a turma sempre tirou pra fazer umas construçãozinha ali ou
outra, eu serrei pra fazer a construção lá, e tamo nessa aí, eu queria fala com o cara lá, porque é
brabo, ele já murtou umas quantas veiz, meus sobrinho, neto. [..] é, ele ta pagando, ta certo, ele feiz
lá uns puxadinho com madera, eles embargaro”. (fala o irmão) “E minha cunhada ta trabaiando na
prefeitura e tão pagando duzentão de murta por méis, sabe, e isso que não podem construir a casa
ainda, ta embargado”. (fala o pai) “A lei... mas craro que é, se ele chegasse aqui, me atorizasse,
pode derrubar 20 pinherinho ali, pra me ajuda, eu ia pranta duzentos. Eu já faiz tempo que não
pranto e ninguém pranta. O senhor que morreu, saiu, ele morreu, daí já tiraro, mas não deu dinhero.
Eu sei que se vai fazer essa nota, dá trabaio, todo o transtorno e dinhero e tudo, [..] ele era um
polonêis nervoso. Se eles incentivasse quem cortou pra prantá a turma prantava [..] daí mais essa,
eu falei prum cara em Mangerituba, que eu ia derruba 100 pinhero pra construiu e não baixei a
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cabeça. Daí eles falarum: se o senhor pedir uma licença é trinta, trinta. [..] eu vou derrubar, eu aviso
vocêis, eu tombo. Mas só fartou me pula em cima. Ihh quando cheguei aqui  não tinha muitos
pineiro, agora tem, porque prantei [..] é muito fácir ce prantar um pinhão, ce pega o pinhão bão daí
ce quebra, a cabecinha de cima e basta fazer um buraquinho, e põem ele de cabeça pra baixo. [..]
ma o pinhão é alimento especiar, especiar [..] é alimento, é alimento, ass criança gostavum muito”.
Agora vende muito poquinho [..] que nem pro CEASA, tem um negócio agora, que antes de maio
não dá pra levar pinhão pro CEASA, leva murta, tem que ser na época certa. (entrevistado 40 de
Santo Amaro Um).

Bastante gente foi multado aqui [..] O meu irmão coitado danço agora qua safra de fumo passado.
Pegarum cuma carguinha de lenha esse home que óia [..] esse ano. É, bem na hora o coitado tava
cum, cheio de pipino, i liso e leso, os home pegum. Dois mil real. I ainda prenderum a lenha i num
dexarum queimá, sabia? Naum dexarum [..] I teve que pagá. Tão aí no Ispigão agora essa semana,
ma tão andando. Tiverum na casa da sogra tamém,  qui ela derrubô uns pinhero mas era cum
licença sabe. Daí ela deu as copada lá pum veinho pobre lá cortá. Pus os cara tavum cabrero, pus i
vierum. Pidirum a licença pra ela. Pra vê se tinha [..] era pinhero que tava secando [..] Mais sabe
purque que tava secando? Antes tinha pinhão. Intão numa época veio a turma da prefeitura, veja o
qui fizerum. I o patrolero, ele virô a lâmina da patrola sabe, bem arto assim ergueu, i daí ele dava
nos pinhero cheio de pinha [..] I acelerava a patrola no úrtimo pa chacoiá os pinhero,  pa caí o
pinhero pa ele juntá. Nove pinhero o cara veio i istragô. Intão daí fincô a lâmina sabe na casca
Ninguém teve corage de denunciá; Aí a sogra foi i..ma  levo quase treis ano pa saí a licença. Eles
tão im cima e vão pegá muito nego desprevinido ainda. Não, na verdade eu acho qui é errado cortá
memo. Sinão se acaba a água né, daí umas hora nós ficamo sem água. Tipo assim né... Ocê veja
bem cortá.... é que nem nós no causo. Nóis chegá lá naquele terreno meu lá, é um arquere que eu
tenho lá. A água que tem lá, se eu chegá lá embaxo, eu pregá o machado i a foice lá i cortá... na lei
qui vai, craro que diminói a água. I si os home me pegum lá. Eu tenho medo que me peguem lá, de
repente vão me levá lá uns dos conto, treis. Sô bobo. I daí eu vô  corrê perdê tempo aí, gastá
dinhero i viajá, não, pra que? (entrevistado 2 de Santo Amaro Um).

Usa lenha na estufa [..] ma tem poblema [..] tem de tirar a licença [..] tem que compra lenha [..] é
que as pessoa que já tenham ele, acho que eles já catingaram, pessoa que trabalha só com isso, tem
vinte e cinco alqueire de Pinus, não sei quantos alqueires de Bracatingá. Então eles tem a licença,
tem que ser senão... nós compremo aqui o ano passado uma vez sem licença, é, tinha pegado e o
rapaz não deu e foi embora. Não deixou a licença mais aí, ia ataca nós aí, tocou de i lá na casa dele
busca a licença [..] não, não murtaram porque eu fui buscá a licença, né? [..] lenha eles tão pedindo
trinta conto [..] e pra secá uma fornada vai dez metro, pra 10 que é o que fazemo vai 3000 metro de
lenha. [..] ah, sim tem que tirar de onde tirar, tem que arrumar, né? [..] e nós temo que prantá
Calipio também, uns quinhentos pés de Calipio, né? Acho que cada ano que... nós temo que tá
plantando, né? E não... perto da água, né? Nós vê as estrada, lugar pra baixo da água, bem longe,
né? [..] porque os Calipio atrapalha, né? Acho que ele chupa muita água, né? [..] ah, eu via meu pai
fala, porque uma vez o meu irmão pranto Calípio assim, meu pai dizia que não, que... prantasse,
retirado pra baixo da água [..] porque acho que ele puxa água. [..] a umidade da água. Tem que
plantar mais longe da água. (entrevistado 14 de Santo Amaro Um).

Em relação às demais práticas mais utilizadas pelos agricultores, como o

abandono, pela grande maioria, do uso da queimada (80 dos 94 entrevistados não usam), a

rotação de culturas (65 entrevistados usam) e a curva de nível (55 entrevistados usam, mas em

Postinho apenas 8), os depoimentos demonstraram que elas foram incorporadas na lógica

produtiva e nos cuidados com a terra porque contribuíram com a reprodução do

estabelecimento familiar. A adoção da rotação de culturas e o não uso das queimadas foram

decorrentes das experiências positivas, já que os agricultores foram percebendo na prática que

elas trouxeram benefícios. A percepção de que a “terra queimada fica fraca” ou “a queima tira
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a gordura da terra”, ou de que se deixar a “mesma pranta no mesmo lugar todo o ano ela

padece” ou que “a terra fica muito afetada”, entre outras expressões usadas pelos agricultores,

indica a importância dessas práticas no desenvolvimento dos sistemas produtivos.

Nos argumentos constam tanto aspectos da assistência técnica que foram

incorporados ao saber dos agricultores como experimentos práticos realizados por eles ou, em

muitos casos, aprendizados “que já veio dos pais”. O que os argumentos revelam é que,

quando o saber técnico ou o adquirido através da experiência tem relação direta com a

otimização dos recursos utilizados e a diminuição dos danos que impedem a reprodução do

estabelecimento familiar, rapidamente eles se convertem em práticas de conservação que se

tornam habituais. É preciso lembrar que a rotação de culturas serve muito bem à reprodução

dos sistemas de produção com base na olericultura porque a utilização intensiva dos recursos

naturais, já limitados pelas restrições ao acesso à terra, é de certa forma amenizado pelo uso

da rotação e pelo não uso da queimada.

Um terreno tratado tamém, a gente num judia da terra, num queima né? [..].Nossa antigamente!
Antigamente toquinho de cisco assim nóis juntava. Priciparmente quando nóis era piá, morava lá na
casa do pai, daí... daí que nóis limpava, tudo queimava [..] Óia, duma artura im diante o pai memo
cumeçô, o pai arava capuerinha cus cavalo, cuma corrente, i interrava, qui sumia que dava pa dizê
qui foi roçado i queimado. Capuerinha sabe? cumeçô quando viu qui as terrinha sumiu tudo, foi
imbora, naum dava mai nada. [..] Nascia mio ali i se sumia, de tão morto que tava as terra. I óia
nóis prantamo uns miinho pelas frente ali hoje, i dá mio bão! [..] Morreu pus de tanto queimá a
terra i judiá. O pessoal num dexava um pé de mato. Tudo, tudo limpadinho sabe? Agora, se
cunforme o terreno, se tu for fazê uma alera pra cebola você vai sê vendo doido, pus é só sujerada
que tem na terra, tá tudo ali a gordura né? E óia antes era tudo queimado, tudo. Nói naum pudia vê
um tiguera, nói já tava indo ponhá fogo lá ca piazada. Queimavum, queimavum. I óia aqui na
região nossa, queima memo de tiguera é muito difícil. Cabô-se. Ninguém mai tá queimando nada
viu. Que isso aí é... acaba cas terrinha né [..] daí pa miorá a terra uns isterquinho de granja tamém
né, jogando isterco dos porco. (entrevistado 2 Santo Amaro Um).

A Emater ensino muito, mudô o jeito de pranta o mio [..] óia, não faz muito tempo, uns vinte ano
por aí. Desde o pé de fruto, ia pranta aí e não sabia como. Óia nóis tiramo duas coieita de fumo,
nóis largamo mio debaixo da mesma lera de fumo e, tira, acaba o fumo, fica o mio, abobra, salsa
[..] é pra terra purque continua aproveitando o mesmo adubo do fumo. Senão, tipo, fica um ano
quase, seis méis, daí fica perdido o adubo.e ahh [..] varia a terra as veiz. Porque, fica tipo,
plantando na mesma terra só, ela fica meio, vai enfraquecendo, né? Tem que joga noutros campo,
bota as veiz um pouco de carcário, um pouco de adubo, daí vai [..] eu na verdade faço adubação
tipo de, como que eu posso dizer, adubação verde, né? Tipo tudo que dá no meio do tigüera, da
cana do milho, capim, cipó, galho de batata, isso aí eu passo uma grade por cima lá e môo tudo.
Daí aro, aquela terra tomba lá e fica, apodrece embaixo e dá adubação. Não queima a terra, pode tá
sujo como for, ele... chego a época de ará eu largo a grade [..] num queima mais porque cada veiz
mais vai enfraquecendo a tera, né? Daí vai tirando, queima a tera e [..] parei que é proibido. Ma na
verdade essa técnica de não queimá eu aprendi com o pai dela. O meu sogro. (fala a esposa) “é que
quando a gente ficou junto eles queimavam, daí eu passei pra eles nós nunca usava queima, né. As
cana, porque aquela mesma sujeira aí dá o humos, né? O esterco ali, deixa a terra mais sardável,
mais gorda. Imagine queima, pois é só a terra, que gordura vai ter ali, né? (entrevistado 28 de
Postinho).
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Daí já nesse sepo de cebolera, nóis imo fazê um prantio de abobrinha. Ali pelo dia... vê se ali pelo
dia deiz, até o dia vinte de novembro né? Nóis imo trocando [..] um ano joga uma otra pranta, daí
otro ocê pranta uma pranta já no... tipo um ano, no outro ano você  pode... já vorta ca outra pranta
de vorta. Purque ocê pranta, ela já... si a cebola não tivé cum pobrema de doença que não
contamine a terra, pode vortá [..] Qui nóis cheguemo prantá cebola cinco ano a fio no memo
terreno, deiz colheita de cebola [..] falá bem a verdade, o úrtimo ano qui eu parei de prantá naquela
terra foi o ano que deu mai graúda ainda [..] nóis prantamo a cebola sempre im julho e agosto né?
[..] quando tira a cebola daí vai, vai uma abobrinha, vai uma beterraba..[..] Vai milho tamém, ma
purque o milho tamém às veiz ele ajuda muito, porque ele... A turma sempre tem uma mania, diz
que o mio desinfeta a terra né? I depois aquela cana, você já passa uma aradona, picoteia tudo
aquilo, fica tudo pra... já ivita uma irosão. É já pega ali im cumparação, já serve pa uma adubação,
né? Ajuda bastante, intão a gente faiz isso. Ma nunca fica aquela terra assim, aquela terra lavada
sem uma vitamina, sempre tem... tem verde ali, pa í ajeitando o terreno [..] Naum pricisa mexe
muito co terreno [..] Tudo qui é pranta mexê cum trator, daí é fim da picada tamém. Purque muito
trator no terreno [..] Óia, nóis num chega a dá duas veiz no ano de trator. Que às veiz nóis
prantamo... Que nem nóis prantemo a cebola, tiremo a cebola, prantemo abobrinha. Daí tiremo a
abobrinha i prantemo a beterraba no memo lugar. Quanto mais mexe co a terra mais pior é. Quanto
mas mexe, só istraga a terra. Não é vantage.  (entrevistado 2 de Santo Amaro Um).

Não pranto sempre no mesmo lugar. Cada passo é um outro lugar, muda, né? Porque não adianta só
um lugar [..] porque é muito afetada a terra, né? [..] a pranta vem, mas tem que te bastante coisa,
né? Adubá bem, né [..] usá esterco de granja. Ma agora não dá pra coloca mais, agora subiu demais.
Diz que era vinte conto o metro. Quem vai pagar vinte conto o metro? [..] tem tipo de terra
deferente, tem lugar mais fraco, tem lugar mais forte, né? [..] é, cada um de um tipo, né? Cada
pedaço pranta uma coisa, né? No mais fraco daí pranta o milho, né? Eu boto adubo. [..] e a mesma
paia do milho dá adubo, também, né? [..] daí ara com aquelas paias...(entrevistado 14 de Santo
Amaro Um).

No caso da curva de nível, percebe-se mais diretamente o vínculo com os

programas públicos desenvolvidos pelo governo estadual (microbacias) e pelo municipal

através da assistência técnica em Mergulhão e Santo Amaro Um. No entanto, as experiências

demonstram que o saber adquirido sobre a função das curvas de nível se reflete em adaptações

mais de acordo com o tamanho e o relevo dos estabelecimentos e as condições concretas de

realização dessa prática. O argumento mais comumente utilizado pelos agricultores é o de que

as curvas de nível ajudam a acabar ou deter a erosão, percebida como um dos principais riscos

à reprodução do estabelecimento. A grande maioria adota mais a “planta no nível” do que

efetivamente a prática da “curva de nível”. Em Postinho, os depoimentos sobre as limitações

no uso das curvas de nível (apenas 8 dos 32 agricultores) revelam tanto o abandono que eles

vem sofrendo pelas políticas públicas para a agricultura como o fato de que, quando tiveram a

assistência técnica pública, foi muito pontual (na segunda metade da década de 1980) e mais

voltada à conversão do sistema produtivo tradicional. No entanto, os aprendizados se

converteram em modificações nas práticas, pelo menos de alguns agricultores, como ilustra o

depoimento do entrevistado nº11.

A curva de nível ..foi construído as curva de nível, mas foi desmanchado. (fala o filho) “ é,
desmanchei porque não tinha como.[..] não funciona porque é área pequena, né? foi construída...
foi construída a mais ou menos, também uns dez anos atrás, oito. Foi a Prefeitura a Secretaria de
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Agricultura, eles incentivaram, é, que aqui fica assim, você precisa de um trator pra fazer um açude
tá, mas tem que fazer a curva. Então é a troca de cortesia, né. [..] mas tudo é assim você vê, se é
feito, claro que é, então você vai assinar um documento, vai vir uma pessoa. Passou a gestão
acabou, esqueceu aquilo, desmanchou, acabou aquilo, ninguém mais vê. Tudo funciona assim, né?
desmanchei porque estragou muito a área, né? E não é área acidentada. [..] a área quebrada é mais
pro gado mesmo, pasto nativo.Porque não tem porque você mexer no terreno acidentado, né?
Depois vem a chuva e leva tudo. [..](entrevistado 5 de Mergulhão).

Ihhh minha terra já veio pelada. Lá pra trás tem porque eu prantei [..] (fala o filho) “e aquele mato
lá, pai, não sei, mas acho que nunca foi derrubado né? não, na foto aérea dá pra ver. Ah, não tem
tanto, é um canto só né. Lá, de um alquere, chega a uns 50 metro, né pai? 60 metro” [..] ahhh toda
erosão é preocupante, né. Só que a gente usa, já tamo fazendo uns dreno né, pra evita, onde
começou [..] E a gente pretende fazê, não sei se ainda esse ano, a gente pretende fazê uns sugo de
mio pra secar mais né. Quando dá essa chuva que é um toró de água mesmo, aí não tem jeito. Ma
curva de nível não dá pra fazer, você perde terra [..] quer dizer, em propriedade pequena às veiz
não vale a pena mesmo. Facilita também o acesso da água né, se ela vai correr aqui então, vamo
deixá que corra. então não planta nada, não faz nada, pra ela correr por ali mesmo (entrevistado 18
de Mergulhão)

Óia, falá a verdade, nóis num tamo fazendo purque... sei lá, os terreno é meio... pa fazê o nível ele
quase que num tem [..] Até eu tenho um terreno lá que era pa fazê, a curva de níve qui elis dizem
né? Ma daí andarum marcando i daí num vierum, naum aparecerum, mi inrolarum i ficô, i ficô, i
daí começa a dá as erosão [..] Na outra terra, na verdade, eu fiz uma pranta de sarsa, lá o terreno é
caído i eu fiz meio tipo, tipo curva de níve. Aí vierum os cara lá, os técnico da Emater, elis
andarum na minha roça i em quatro, dia lá. Daí elis oiarum, digo, aqui os cara: “Que qui prantô aí?
Tá tão bunito essa terra!” Digo: “Aqui é salsa”. Aí eu vi qui o outro cara falô: “Ó, aqui o cara aqui
caprichô, ele feiz até tipo curva de níve tudo, ó, aqui não vai dá irosão nenhuma”. I óia i naum deu
memo. O terreno ele é um lote meio grandinho sabe, ele é meio caidinho, i naum deu irosão [..] Fiz
tudo a cavalo sabe? Qui eu ergui um buchão arto assim sabe, pa sarsa. Intão você vai meio... meio
fazendo como é pra sê, i não deu irosão nenhuma i [..] pus eu na verdade, pra mim aquele ali já foi
novidade, pos é só a primera veiz qui eu inventei aquilo [..] eu vi deferença porque na verdade ele
naum, num istragá a terra né? [..] Não corre água. Daí eu andei fazendo que nem a cebola no causo
a gente pranta nela num, num levanta muchão. Ocê ficô meia tamém, meio acumpanhando o
terreno i tar. Naum deu irosão, nada. Não tive istrago. [..] é pra não istragá né [..] numa dessa prová
qui deu certo, daí a gente cuntinua fazendo pa frente né? Qui nóis tivemo uma irosão meia grande
num cebolero ano passado, só qui eu fiz as carrera meio a pique sabe. Isso, inventei de fazê meio
cortando, meio reto, i agora não [..] é um terreno grande, é um arquere sabe. Daí intão ele, ele dá
tipo duma acanhada no meio da terra sabe? istraga muito quando chove bastanti. Óia, se pegá uma
terra cortada. A cebola do meu irmão lá em cima, ele prantô uma terra de areia, foi qui nem passá
uma patrola pelo meio. Eu oiei lá um dia, fiquei assustado [..] levô muda de cebola cento i
cinqüenta metro longe [..] Foi cebola pelos arroio tudo [..] daí falei pode bandoná aí memo i cuide
só no que tá no limpo que ocê coie a cebola”. Tá bunita, arta assim, é novinha, tá bunita. Só qui
aonde deu irosão...Até, até deu pena. I eu tenho um terreno desse mema terra de areia sabe. Mais eu
levei sorte que o meu terreno tem tiguera ainda. Tudo essa chuvaiada qui deu eu iscapei daí. Agora
si eu tenha mexido meio à toa lá cum trator, tinha acabado ca terra. Agora tem uma buva dessa
artura assim pareio. Agora eu tô pensando, nem trator num quero, vô ará tudo cos cavalo. Virá
aquela buva ali tudo, daí sigura bastante né? [..] a terra vira, vira uma terra muito bunita, aquela
terra puis cê vê uma terra meia... a terra até sai fofa aquela terra quando tá tombando. (entrevistado
2 de Santo Amaro Um).

A curva de nível você tem um terreno assim ó, caído, você diz “ah, eu pego o trator, quero plantar
nesse terreno”. Sobe aqui, plantando, e desce. Sobe e desce. Quando começar a dar erosão, ela vai
dar aonde? Ela vai descer, em todas as linhas, chega numa canhada lá, ela vai dar um barro dessa
altura e daí ela vira os contrário, pra canhada, leva a plantação, leva o terreno bom, tudo pro tanque
e é ruim e acabo. Hoje, o terreno, o objetivo é você planta na curva de nível, você tem que fazer de
atravessado [..] aprendemo, isso aqui na época nós comecemos a analisar, que os batateiro fazia
isso aí, no terreno nosso aqui que tava lavrando, e nós arava assim, com o trator você sobe e desce,
você não sente a nivela, você não sente peso nela, é só no cabo do... você não sente peso. Agora,
pra você sentir o peso, você tem que trabalhar com o arado de cavalo; dá no seco, quase te
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arrebenta os braço, faz voltar aqui o aradão, muda ele pra cima, arranca de novo, e os cavalo não
agüentam subir e descer, tem que trabalhar só na prancha. [..] na prancha, aí você cansa...: então
você trabalhava na prancha por causa do cavalo mesmo [..] por causa do cavalo. Nós comecemos...
eu tinha, piá de merda aí já andava tocando dois cavalo grande, eu meu irmão [..] já do meu pai já
fazia pranta de nível, daí uma época eu não lembro qual o governo, faz muitos anos, eles
incentivaram já quando criaram esses programas da EMATER, essas coisa, isso a vinte e poucos
atrás, quase trinta, pra... eles deram até uns negócio pra semear... como é que eu digo, feijão pro
porco, era [..] mucuna (curcuna), aveia preta...[..] eles deram, você fazia um cadastro. Três
alqueires, vinham uns caras ver, “tem três alqueire”, “tem”, “então tá, tá aqui a semente”, mas
vamos... daqui a um mês tá tudo semeado. [..] teve um cara que plantou aqui, aquele que deu um
cipózão, o mucuna, deu um cipó, deixou os cavalinho fraco, ele foi lá e não pode arar. [..] ele disse,
“ê, rapaz, plantei esse diabo aqui mas não vai”, daí abandonou tudo, sabe. Daí quando surgiu a tal
da gradona de arador, até eu tenho uma lá pro trator, nossa vida. Aí acabou o problema, né
(entrevistado 32 de santo Amaro Um).

Mudou bastante da época do pai e hoje. [..] Ele, tem muita coisa já que ele não concorda com essa
mudança na roça, né? Mas mudou bastante. Na época dele eles, fazia... a roçada chegava lá não
importava o tamanho da árvore que tivesse, né? Ele escolhia aquele canto pra plantar, né?
Derrubava tudo. Derrubava e daí botava fogo ali e plantava no toco, né? E agora é tudo diferente já
é no seco. Não tinha, é, curva de nível, nada, né? Ele só seguia, só seguia uma linha, né?então se
aquela linha pegasse uma baixada, um morro, ele seguia aquela linha assim. Só que ele sempre,
meu pai sempre procurava, ele não prantava a favor assim, descendo ou subindo. Ele sempre
procurava a curva, só que ele não era orientado, né? As curva de nível. E era, é... não tinha
compasso pra plantar, nada, né. Normalmente ele plantava o milho e o feijão no meio. Eu fiz isso,
no ano passado eu plantei o milho e o feijão assim junto. Só que... né? Eu fiz assim devido o
tempo, né? Que daí agora a gente já tem a área separada pra, pra... lavrar, vira a terra, né? Que
agora já é tudo diferente. Eu normalmente eu planto já sem... eu viro a terra sem queima, sem, a
terra mesmo sem roçar, né? Vira tudo junto ali, né?Essas mudança já foi com o pai, o pai já foi, já
foi mudando faz o que? Faz uns vinte ano que... quando ele começou de plantar fumo, né? Que daí
a gente começou a receber mais orientação do técnico da firma, né? Que nós plantava pra Souza
Cruz, daí a gente já começou de mudar o tipo do sistema de cultivar a terra, do sistema de planta. E
antes teve uns dois técnico da Emater que começaram a mudar, foi o João e a Isabel. Foi em oitenta
e cinco acho até noventa, mais ou menos foi nessa época (entrevistado 11 de Postinho).

Em relação às três práticas menos utilizadas pelos agricultores das três

comunidades –  proteção das fontes de água, consórcio de produtos e plantio direto –

constatam-se algumas situações. A questão da água, por exemplo, é vista com relativo

otimismo pelos agricultores porque consideram que as regiões em que habitam têm água

“muito boa” e “abundante” e a não proteção dessas fontes não parece ser vista como um

problema. Em geral, os agentes dos danos percebidos em relação à água são normalmente “os

outros”, e quando a ação da família é considerada danosa, ela está frequentemente vinculada

aos problemas causados pelo uso intensivo de insumos industrializados e pelo desmatamento,

ou seja, pelas condições e exigências da produção. É importante ressaltar o fato de que o

governo estadual, através da assistência técnica, já desenvolveu programas específicos para

proteção de fontes de água em outras regiões, como, por exemplo, o sudoeste paranaense. Em

relação ao consórcio de produtos, o que se verificou é que era uma prática mais comum “na

época dos pais” porque intercalavam a cultura do milho e do feijão, mas deixou de ser

utilizada pelas mudanças ocorridas nos sistemas de produção. O plantio direto pareceu ser

uma técnica ainda desconhecida da maioria dos agricultores: foram poucos os que fizeram
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referência às vantagens ou não dessa importante prática de conservação do solo. Mesmo que

20 dos 94 agricultores tenham declarado que utilizam o plantio direto, não houve nenhuma

referência sobre a existência de equipamentos adaptados para tal prática, mesmo as

plantadeiras de tração animal desenvolvidas para as pequenas áreas da agricultura familiar.

O segundo indicador a ser analisado mais detalhadamente é aquele a respeito das

percepções sobre as mudanças ocorridas nos últimos 20 anos que possam indicar melhorias,

manutenção ou piora nas condições do meio ambiente próximo ao agricultor. Esse indicador

foi construído utilizando 11 variáveis, considerando uma pontuação para a variável em

diferentes situações: se piorou, o peso foi 0; se permanece igual, o peso foi 1; se melhorou, o

peso foi 2. Considerando a somatória desses pesos atribuídos, foi possível identificar se houve

ou não melhorias nos últimos 20 anos, ou se as condições do meio ambiente próximo se

mantiveram iguais. A metodologia foi a mesma utilizada para avaliar as práticas de

conservação analisadas acima, ou seja, as quatro mudanças percebidas como as mais positivas

e as duas percebidas como as mais negativas.

Em Mergulhão, as quatro mudanças percebidas como as mais positivas foram:

aumento do número (31) e na diversidade (27) dos animais silvestres; diminuição no uso de

agrotóxico (24) e melhoria na qualidade das águas das nascentes (20). As duas mais negativas

foram o aumento dos tipos de doenças e pragas (6) e a redução do volume das águas das

nascentes (13) e dos rios (13). Em Postinho, as quatro mudanças percebidas como as mais

positivas: aumento da mata (29); do adubo orgânico (25); da diversidade (25) e volume (22)

dos animais silvestres e menos tipos de pragas e doenças (22). As duas mais negativas:

redução do volume das águas das nascentes (16) e dos rios (17). Em Santo Amaro Um, as

quatro mudanças percebidas como as mais positivas: aumento do uso da adubação orgânica

(57); aumento do número (52) e na diversidade (45) dos animais silvestres; o aumento da

mata no estabelecimento (49). As duas mais negativas foram o aumento dos tipos de doenças

e pragas (20) e redução da qualidade das águas dos córregos e rios (21).

Com base nos dados, é possível afirmar que, nos últimos 20 anos, a mudança mais

positiva evidenciada pelos agricultores das três comunidades foi o aumento do número e

diversidade de animais silvestres. Como ilustra o depoimento do entrevistado 13 de Santo

Amaro Um, a lógica que compõe seus argumentos é muito parecida com a da maioria dos

agricultores que respondeu positivamente a essa questão. O argumento forte combina a função

que ocuparam as leis ambientais aliada à punição para os infratores e à redução drástica por

um longo período dos animais comumente utilizados na alimentação das famílias, sem perder

de vista os animais silvestres em processo de extinção. A caça era uma prática habitual porque
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fazia parte das estratégias de reprodução das famílias que tinham limitado acesso à

alimentação e um grande número de pessoas para serem alimentadas. O equilíbrio entre

produção e consumo (CHAYANOV, 1974) contava com complementos importantes oriundos

da coleta, da pesca e da caça.

É aí que tem bastante passarinho, óie é o Bem-te-vi eu conheço ele [..] e os passarinho.. ih,
nossa...aumentou... aumentou. Ano passado, uma vez tinha um casal de jacu ali, ano passado tinha
sete [..] é, porque ninguém mata [..] antigamente tinha já jacu, tinha bastante [..] só que tinha tipo
de passarinho que desapareceu [..] aí o que tem é uma sabiá branca ... vermelha e branca por cima
[..] aí tem é o gato do mato, tem essa lebre, isso aí dá prejuízo [..] Só que parece que não dá pra
matar. Eu vi essa conversa, não sei, a turma falam isso [..] ela vai na verdura onde tiver ela come
[..] a lebre, porque a turma de certo não matavam também, né? Aumentou isso aí, tem bastante
lebre [..] dizem que é boa, eu nunca comi, mas a turma falam que é boa [..] no mato aí tem tatu. Ih,
aqui vinham na frente da casa. fuçar na beira do paiol aí [..] o resto dos bichinho, esse aí tá quase
mais ou menos do memo tipo [..] única coisa aí, esse mais antigamente que tinha, a paca é igual a
porco, quase a mesma coisa [..] não cheguei nem a experimentar também, né. [..] nunca foi
matado... também um bicho proibido de matar é a paca, né. [..] hoje é tudo que é coisa, né [..] eu
acho que é certo, porque depois que ninguém caça mais aumentou aí os passarinho bastante, né?
Antigamente era sorta a caça, a turma pegava a espingarda na época que não era proibido, matava
doze, treze sabiá, porque tinha bastante também tinha ali...[..] pra comer, né? Porque a carne era
mais difícil antigamente. (entrevistado 13 de Santo Amaro Um).

Em seguida, aparece o aumento de mata nos estabelecimentos e o aumento da

adubação orgânica, ambas nas comunidades de Postinho e Santo Amaro Um. O aumento na

adubação orgânica se justifica, por um lado, pelo fato da produção intensiva de olerículas

requerer uma reposição de nutrientes no solo com mais freqüência e maior quantidade, o que

se torna ainda viável economicamente através da incorporação do esterco de animais. Por

outro lado, porque o fim das queimadas somado aos conhecimentos técnicos adquiridos pelos

agricultores promoveu a prática de incorporação das “palhadas” e restos dos cultivos e da

“sujerada e tigüera” (entrevistado 2 de santo Amaro Um) no solo. O aumento das matas nos

estabelecimentos está ligado à recomposição, mesmo que lenta, das matas ciliares e,

principalmente, pelo plantio de árvores exóticas (pinus e eucalipto) que vem se tornando

comum em Postinho, e penetrando em Santo Amaro Um, através basicamente dos plantadores

de fumo. Porém, a prática do plantio de árvores não é uma novidade em Santo Amaro Um,

pois os pais dos entrevistados que ocuparam parcelas dos estabelecimentos familiares já

adotavam, mesmo que em pequena quantidade, a prática do plantio de árvores. Essa estratégia

foi e continua sendo fundamental para a reprodução da família no estabelecimento porque é

um recurso importante para manter as condições de moradia, para a construção da infra-

estrutura do estabelecimento, das cercas ou, ainda, como uma importante fonte energética

para a casa e para a produção (fumo). Entretanto, é um recurso percebido pelos agricultores
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como já escasso pelo desmatamento e uso intensivo dos recursos naturais e são elevados os

preços no mercado da madeira e da lenha, o que vem motivando a adoção do reflorestamento.

Em Mergulhão aparece, ainda, a diminuição do uso de agrotóxicos e, em Postinho,

a redução das doenças e pragas como casos de melhorias nas condições ambientais. No

primeiro caso, os incentivos ao turismo rural, as limitações legais e as políticas públicas

voltadas para a conservação dos recursos hídricos vêm promovendo atividades que são

consideradas menos danosas ao meio ambiente. Essa tendência vem acompanhada de

incentivos à adoção de técnicas produtivas cada vez menos geradoras de impactos negativos

sobre o meio ambiente, favorecida pela formação de uma relativa consciência crítica em

relação aos danos para a saúde da família (ilustrada pelo depoimento transcrito abaixo) e das

possibilidades de mercado para produtos orgânicos. O segundo caso pode ser explicado pela

redução das lavouras em função das mudanças nos sistemas produtivos tradicionais, citadas

no item 2, e pela atuação da assistência técnica das empresas de integração do fumo e da

assistência técnica pública (EMATER) que, mesmo sendo limitadas, orientam os agricultores.

Uma pintinha preta na uva. Então aquele ali a gente usa o coroá fora de época, agora já não dá pra
passar mais, né? Aquele coroá, aquele é proibido aquilo.Não pode passa mais, mas nóis temo aí,
nóis quando acabado de coiê nóis passamo, cê precisa vê que remédio que é, é fogo, e a folha caí
no chão... então, se dé uma garoa, uma chuva, cê vem aqui e vê minhoca morta., de tão forte que é
o remédio [..] ah, nóis já faiz tempo que usa, eu não posso mais...dá  alergia. [..] toda pele, puta
merda, você tira o coro assim da mão. Agora é qualque veneno, eu não posso puverizá [..] isso
começo quando eu lidava com tomate, quando prantava tomate. Olha isso aí, faz já, eu tinha uns
trinta, faz uns trinta, quarenta anos mais ou menos, trinta e cinco anos, por aí  e plantava bastante..
Não  tem essa mata ciliar. Esse eucalipto aí é veio é pra segura o vento pra parera não caí. Quando
eu tava no estado [..] eles cobravam vinte cruzeiro. Eu trabalhava no estado e fazia muda disso, de
parreira, enxertia, e tudo. (entrevistado 19 de Mergulhão)

Entretanto, são nas mudanças avaliadas como as mais negativas que o quadro da

conservação/degradação ambiental toca em outro elemento fundamental para os agricultores -

a água. As questões relacionadas à água das nascentes e poços de captação, bem como a água

dos rios, arroios e córregos que passam pelos estabelecimentos (muito comum nas três

comunidades pela alta vazão ocasionada pela alta freqüência de chuvas e relevo mais

ondulado e montanhoso) são as variáveis apontadas como as mais negativas pelos agricultores

das três comunidades. A redução do volume das águas dos rios, arroios e córregos foi

apontada com uma realidade nas comunidades de Mergulhão e Postinho; a redução do volume

das águas das nascentes foi apontada como uma realidade nas comunidades de Mergulhão e

Postinho; a redução da qualidade das águas, arroios e córregos foi apontada como uma

realidade de Santo Amaro Um. No mesmo grau de degradação encontra-se uma variável que

não está vinculada à questão da água, a saber: o aumento de pragas e doenças nas lavouras
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(também em animais). O fato é uma realidade nas comunidades de Mergulhão e Santo Amaro

Um, provavelmente pela intensificação da produção olerícula e, no caso de Mergulhão, da

pérola que atacou as parreiras e causou uma redução drástica na produção da uva.

Os depoimentos a seguir ilustram esse quadro de degradação do volume e

qualidade da água:

Os pinus ma o que prejudico memo, que eu penso do meu tempo, foi as águas. Prejudico muita
água. Porque secô. Porque esse rio quando eu conhecia, não era lá embaixo a água, era até quase a
borda lá em cima, agora ele lá imbaixo ahhh foi o pinus. Porque primeiro dava um pouquinho de
chuva, já enchia tudo que vinha até aqui, agora pode chove uma semana pra pode enche o rio.
Acabo co a água. Ahh a qualidade da água... acho que pra gente vê não é fácir, é difícir, né? Tinha
pexe, acabo. Antes ia naquele riozinhos mais pequenos, podia i pescá ali você trazia varas de peixe,
hoje pode caminhá o dia inteiro ali, é difícir pegá um. Não sei o que aconteceu co pexe! Tinha
lagoa, assim, no meio das nossa vargem, que ficava baixinha, que dizia lagoa dos Dedantes, né? ia
lá, pegava traíra no anzol, cada traíra coisa mais linda, agora vai lá, fica o dia inteiro, não pega um
lambarizinho! Não tem peixe mais! Mas nós chegava lá, bem no verão grande, que esquenta né,
você olhava no rio, via aqueles cardume de peixe que era lindo de vê, né? as veiz virava assim que
relampeava, agora pode chegá ali e oiá pra vê se tem pexe...Ihhh... nossa, eu fui um desses que
gostava muito de pescá, eu ia pescá e nossa, o que eu pegava de pexe... agora eu nem vou, por que
não adianta. (entrevistado 27 de Postinho).

Olha as pranta de pinus não foi assim tão grave, o impacto não foi tão grave, o que eu posso senti,
que eu posso falá pra você é que, quando eu vim pra cá, esse pinus ainda era pequeno, tava
começando a cai folha aquela época, não tava desfolhando ainda, o que eu posso te falá é o
seguinte, bagre, nós pegava uns bagre de setecentos, oitocentos gramas aqui nesse rio, aí pegava
bagre, agora não adianta eu ir pescar, que agora eu não pego bagre, não pega mais bagre. Eu acho,
com certeza, com certeza eu acho que a folha na água, ela inibe a, formação de plâncton, de
alimento pro peixe e o peixe não consegue sobreviver aqui, porque lambari tem, lambari consegue
sobreviver, mas bagre não tem cara, bagre não tem, tem uns bagrinho mas é tudo coisinha
pequenininha, mas é difícil pegar. Ela é muito limpa, a água, entende, a água é muito limpa, assim,
ainda mais esse ano, que choveu bastante, vai lá, ta até azul a água de limpa. Ah, a água ela, tem
época que fica muito menos, tem época, que nem no ano passado por exemplo, que era seco,
diminuiu bastante, diminuiu bastante a quantidade de água, foi um dos tempos mais fracos, mas
agora recuperou bem, choveu bastante, esse ano tem chovido barbaridade, de água ta bom
(entrevistado 23 de Postinho).

Antigamente tinha muita capoeira aqui, o pessoal cortava porque não era proibido, agora se fica
muito grossa não dá mais pra corta. Isso modificou muita coisa na comunidade. Mato quase
ninguém da comunidade plantou. Pinus é só um que ta plantando 1 alq no espigão porque tem
dinhero né.Tem um ribeirão que passa na divisa do estabelecimento sem mata ciliar.  Tem um
poçinho ali, mas aqui nós tem água tratada da rua [..] só quando falta água que a gente tem uma
bomba no poço aí a gente liga a água do poço. Não  usa porque a água do rio não dá muito pra
confiá. Por causa que mata mata (herbicida) a turma passo muito nas roça, quando chove vêm pro
rio, né? [..] e outra coisa, é umas criação também que... e não é tudo, mas tem granjeiro que joga o
estrume com a maravaia em cima da terra. Daí fica ali o... vai pra água, né? Quando chove [..] já foi
boa. Hoje ela pra bebe já dá pra dize que não presta mais. Pode servi pra gente coloca uma bomba
ali, talvez faze uma irrigação, mas pra toma a água não presta mais. Não, pra pesca dá, acho que...
dá Lambari mais é peixinho miúdo, mais é Lambari. Depois tem algum tanque no mesmo ribeirão
que tem peixe graúdo tem, mas assim no córrego do ribeirão é Lambarizinho, Bagre amarelo pega,
né? Aquela água tá suja, é esse os peixes que pega. E pouco ainda, bastante não tem [..]
antigamente pegava mais peixe do que hoje em dia e antigamente nós tomava, antes de ter
chuveiro, eu ia toma banho no ribeirão [..] e daí na água fria, nós tomamo banho na água fria, no
inverno é meio congelado [..] ma tinha que toma, não tinha chuveiro, queria toma um banho bem
bão tem que...não, toma banho na água morna antigamente só numa bacia, esquentava o chulé
dentro duma bacia [..] e as criança tinham costume chato, e quando não pegava uma outra água do
fogão e despejava nos pés e em cima delas não queriam sair da bacia. É, e isso em tudo que é lugar,
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veneno é muito usado nas roça [..] só que o problema também é que a produção hoje que a turma
lava sempre vem de fora, também envenenada. Eu acho que ela ajuda um pouco também pelo
problema da água pra baixo das lavadera. É ruim pra peixe eu acho, acredito eu, né? Cenoura vem
de fora, sei que é tratado com veneno. Essas beterraba de fora também vem de fora, é coisa tratado
também porque é purverizado. Então pode prejudicá a parte de peixe no ribeirão (entrevistado 13
de Santo Amaro Um).

Ali aquele rio é rio das Antas, porque tinha muita anta, antigamente né, [..] ihh antigamente tinha
aquela água que vinha lá em cima, hoje em dia não né[..] diminuiu oitenta por cento de algumas
delas, cinqüenta por cento de otras e algumas trinta [..] ah, é porque, desmatação geral, ce veja,
hoje o governo vem proibi, só que eles erraro num ponto, eles proíbem corta árvore nativa, mas os
cara não lembraro também que os eucalipto e tal, agora os pinus que se eles não proibi some a
água. Tem um banhado ali de Santo Amaro 2 que se atolasse o cavalo ali tinha que fica, já diziam
do banhado sangradô, era vermeio, se pisasse ali ce ia longe. Oie, se afundasse ali, só Deus pra
tirar. E o que era banhado, subiu cos pinus, hoje acabo os banhado e acabou as água [..] seca
memo.  Ma Deus o livre, rapaiz, só o pinus ali em cima da água, se ele ia levar dez anos, com cinco
anos ele dá quanto, porque ele tem força, ele puxa quanto de água por dia. Dia e noite. Aí o
governo não tá vendo isso, se você derruba uma árvore aí você vai preso, mas quem planta esses
duzentos, quinhentos hectare de pinus tem liberdade, tem documento, tudo. Pode ter certeza, isso
aí, eu já vi muito disso aí, e vai ter muito ainda, se o governo não proibir isso aí, na nossa região,
mas vá ver aí outros lugares, Santa Catarina e nortão do Paraná, tudo esses lado aí, tem terreno
muito produtivo aí que não merece botar pinus, e os cara botaram pinus. Terreno que dava pra
plantar muita soja, muito trigo, muita coisa, tem pinus hoje. Então tá difícil, né. (entrevistado 32 de
Santo Amaro Um).

Chama a atenção a presença, nos argumentos que constam nos depoimentos

registrados acima sobre o volume e a qualidade das águas dos rios, da relação entre a mata

ciliar e o rio. Mesmo sem fazer essa relação direta, os argumentos demonstram que seja a falta

da mata que proteja as águas do derramamento dos resíduos químicos utilizados nas lavouras,

seja o tipo de árvore plantada (espécies exóticas), que “suga” as águas, isso prejudica a

qualidade e o volume das águas. Esses fatos que nem sempre passam pelo entendimento sobre

a contribuição ou não da família para essa situação. A constatação sobre a redução do volume

das águas ocorre pela observação da mudança dos marcos naturais dos rios e a qualidade é

avaliada pela aparência da água e pela redução drástica dos peixes. As causas da redução dos

peixes são atribuídas em geral aos resíduos dos agrotóxicos lançados nos rios através das

chuvas. Há poucas referências aos impactos da composição química das folhas dos pinus

cultivados nas margens dos rios e raramente há indicação da pesca como um dos fatores. As

preocupações estão diretamente vinculadas às observações dos agricultores através de suas

relações diretas e concretas com a natureza e às deduções que fazem a partir dessas

experiências. Nesse conjunto de fatores que compõem a percepção dos agricultores está

presente também uma relativa culpabilidade que é “do outro” ou de fatores externos a sua

vontade, mesmo quando adota aquelas práticas criticadas nos outros, como, por exemplo, o

plantio do pinus mesmo considerando essa prática como causadora de danos ao meio

ambiente.
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Em Santo Amaro Um, as lavadoras são, sem dúvida, um caso à parte. A

abundância de água motivou a instalação e a expansão das lavadoras de legumes para a

comercialização através do CEASA e de outros canais, incluindo outros estados. Praticamente

todos os atuais donos das lavadoras são membros de família da comunidade e, por isso, muito

respeitados, por mais que uma parte dos entrevistados faça críticas aos impactos negativos

dessas atividades na qualidade da água. A relação de intersubjetividade de certo modo protege

essas atividades, mesmo quando existem danos visíveis, porque “conhecemo desde criança e

o pai é gente muito boa” ou “ele era um coitado que vendia tomate podre de casa em casa e

depois foi se arrumando” e assim por diante. A aparência dos lagos que recebem as águas das

lavadoras, como ilustra a foto 26, está muito longe das principais qualidades básicas da água

(insípida, inodora e transparente), o que chamou a atenção dos doutorandos durante a pesquisa

de campo.

        Foto 26: Joel Queiroga, 2005

As preocupações dos proprietários das lavadoras parecem revelar que já sofrem

pressões para mudanças no uso da água, inclusive com sugestões concretas para o

financiamento público para a construção de lagos de depuração mais apropriados, segundo um

dos entrevistados citados abaixo.

As lavadora vieram pra cá por causa da água [..] por ela ser uma água grande, eles pegam a
lavadera grande, uma águinha pequenininha eles fazem uma represa, bota uma bomba ali, trabalha
duas horas no pau ali, seca o tanque, amanhã e à noite ele lava, essa água repõe até amanhã,
entendeu? [..] a nascente é forte, e as aqui são mais fraca, e o que vai acontecer com as nascente
mais fraca, aí vai, sabe, e as água suja que vai. [..] ah, isso vai ali no das Anta, da Vargem ali, e cai
pro alto mar lá. [..]  mais pros rio, então quem toma água lá embaixo, não sei o que que vai tomar
[..] é os conservante né? [..] os conservante que vai na água, é os agrotóxico, sai tudo na água, o
agrotóxico da produção sai na água, do pimentão, tudo a sujeira do tomate, o que é bom pro
mercado é ruim porque cai nas água. Antigamente quando nós era piazada, que nós cansemos de
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pesca ali no riozinho do  avô. O rio lá dava um metro de altura, hoje tá assim, aquela aguinha lá.[..]
nem dá cinqüenta cm, vá lá pesca com a varinha pra ver se você pega lá. Não pega, não tem. O que
que aconteceu, a turma foi pulverizando muito, lavou muito as lavadeira, foi matando os peixe,
muito agrotóxico, muito conservante, e deu no que deu, né. E daí, mais o desmatamento,
desmatamento aqui não adianta brigar, o pior aqui é a planta de pinus. [..] e quem me duvidar, vinte
anos que eu conheci tinha uma água aí que você falou, que tinha um mato que você cruzava assim,
aquela água limpa que era um vidro. Plantaram pinus na beiradinha, agora você passa ali, você
passa de chinelo de dedo, assim, e não te molha o pé mais (entrevistado 32 de Santo Amaro Um).

Aqui o governo vai ter que faze um incentivo pras lavadora [..] aqui tudo é terreno de cabeçera, as
lavadera tá no seco. Só que vai te que ter os três açudes, né? Tem cara que não tem condição de
faze, pois ele não pode nem faze o baracão, vai faze o açude? É três açude é pra limpa a água, e pro
peixe, né? [..] isso aqui também era hora de tá... faze investimento pro tanque, açude e pro
barracão. Pras lavadera eu acho que é isso na minha opinião. Tem que te finaciamento do governo
que nem nóis tivemo aqui pra esse baracão, financiamo pra cinco anos, tamo pagando.
(entrevistado 34 de Santo Amaro Um, pai de um dono de lavadoura de legumes para o CEASA).

Em Mergulhão, a questão do Rio Pequeno, que serve para a captação de água para

abastecer a metrópole, “gira em torno” do conflito entre o uso do rio para banhos e pescarias

“pelos de fora” e as necessidades habituais dos agricultores. Historicamente o rio foi um

espaço de lazer para as famílias do lugar e de vazão para a drenagem das águas das chuvas

que formavam os banhados na várzea do rio, principalmente na época da produção de leite.

Atualmente, a pressão maior é vivida pelos agricultores que possuem os pesque-pagues,

porque encontram-se em relação direta com o rio e a fiscalização cobra ações mais efetivas de

recuperação da mata ciliar e da qualidade das águas. Destaca-se o fato de que, diferente de

Santo Amaro Um, as lavadoras de legumes estão localizadas no interior dos estabelecimentos

das famílias que produzem uma quantidade significativa de olerículas, as quais cedem aos

vizinhos a lavadora ou deles compram a produção, para ser lavada e comercializada em

conjunto com a produção da família.

O rio pequeno ta muito sujo né. Mais pra cima é tudo sujo. Agora lá pra baixo ta tudo fechado.
Antigamente era tudo aberto aqui, tudo aberto. Agora é tudo fechado com cerca, né. Ah, a
rapazeada entrava muito né. Muita malandragem, pra faze bagunça né. Até roubo, tinha muito
roubo ali, todo mundo fechou. Eles tinham vaca ali. Tavam roubando sempre alguma coisa. Os
dono que [..] fecharam com a cerca, daí fica mais difíci.  Ah, sujo de espinho, coisa assim fica mais
difícil de entrar.  A água acho que não mudou. Só se aqui perto das estrada, mas lá pra cima não. A
gente gostava de ir passear pra lá. Mas faz tempo agora, depois que eles fecharam, fica chato ficar
pedindo pra entrar né [..] na ponte, ali a turma pesca, né [..] ali tudo mundo toma banho, pesca. É
uma água suja, não é limpa né. (entrevistado 3 de Mergulhão).

Veja esse banhado, não é banhado né. Naquele tempo era bom né, (fala o filho) “até passar essa
estrada de ferro que os cara passaram aqui, que essa engenharia é tão esperta que alagou tudo,
estragou tudo Então, porque os cara fizeram as manilha né, muito em cima [..] daí virou uma
desgraça. E nem chegaram a por os trilho [..] só fizeram o aterro [..] acho que em 78. acabo até hoje
não se sabe, política né, política. Se não entraram no mensalão né. Alagava de vez em quando,
antigamente fazia as valas pro gado não atola né..[..] é  fazia dreno e tudo, só que depois que
passou essa porcaria, essa merda aí, daí foi o breque. Porque quando dava chuvarada, dois, três dias
a água fluía né. Com essa estrada, esse aterro, os rio, esses, encheu de terra por tudo por causa da
erosão, erosou tudo os rios, onde tinha rio que era curva eles cortaram direto, pioro pra baixo,
porque daí a vazão aqui em cima corre mais e empoça. Quer dizer, foi assim, se existisse naquela
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época a patrulha ambiental não tinha existido isso. Só que eles fizeram como acharam... o aterro
eles fizeram na altura da grama, você vê, tinha que ser no mínimo, um metro mais pra baixo. E
nunca mais voltou.[..]  ta tudo água né, nóis usamo água pra molhar as pranta [..] nóis tava
pensando em faze o seguinte. Ali da mais um alquere mais ou menos, de água ou mais, ou mais. A
gente pensou em continuar, sabe, e desenvolver o turismo. [..] faze um lago pra pesque-pague ou
colocar aí uns, uns pedalinho [..] soltar uns ganço lá. A gente tem que estudar daí. [..] é, a gente
quer, mas falta verba (risos)” (en trevistado 18 de Mergulhão)

Para finalizar, ressalte-se a constatação de que não são exclusivamente os sistemas

de cultivo e criação que explicam as diferenças nas condições de conservação/degradação

ambiental, como apontaram os dados e informações de Santo Amaro Um e Postinho, as quais

permitiram construir um quadro explicativo para além da produção stricto sensu. Ao

considerar outros elementos que estão presentes nessa dinâmica relação dos agricultores com

a natureza, a reconstituição da trajetória das ações das famílias no espaço físico próximo foi

fundamental. Essa relação é mediada por um conjunto de elementos sociais, culturais,

econômicos e políticos, os quais, sendo dinamicamente articulados, compõem a situação

social em que se encontram essas famílias. Deste modo, é fundamental registrar:

1) As práticas técnicas para a conservação ambiental estão vinculadas à dinâmica

familiar em que pesam a disponibilidade de mão de obra, as experiências com problemas

concretos de doença na família, o enfrentamento às restrições ao uso da terra, em função das

tecnologias modernas, os conhecimentos adquiridos e transformados em ações de

conservação, entre outros aspectos;

2) As experiências vivenciadas pelas famílias e pelos vizinhos em relação às

punições pela lei ambiental provocam mudanças em relação a práticas como o meio ambiente,

as quais nem sempre significam melhorias efetivas porque há uma adaptação entre as

recomendações e as necessidades da família e as motivações trazidas pelo seu projeto de

futuro. Exemplo disso é o caso do esforço em acabar com o pinheiro araucária porque

significa “perder” a terra tão escassa e adotar práticas de plantar “pinus” (expressão usada

normalmente para se referir ao pinus e eucalipto) como um projeto de futuro, o qual atende às

exigências legais de recomposição da reserva florestal e poderá ser legalmente explorado

quando a família considerar necessário.

3) As preocupações ambientais da assistência técnica convencional que chega até

às comunidades vão no sentido de atender à legislação em vigor, porém ela não deixa de

estimular e de orientar para o uso intensivo dos recursos naturais e dos insumos

industrializados e máquinas modernas. As poucas iniciativas de agricultores de conversão

para uma agricultura orgânica não têm tido assistência técnica adequada e funcionam mais

pela curiosidade e interesse deles.
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4) Há falta de políticas públicas e de assistência técnica voltada para práticas que

gerem menores danos ao ambiente e às famílias, com uma visão crítica ao modelo

produtivista hegemônico, aliadas a possibilidades reais de melhoria da renda familiar que

possam, além de manter a família, permitir o acesso aos meios para manter os recursos

naturais. Esses são aspectos relevantes para a conservação ambiental, mas ainda incipientes

nas três comunidades investigadas.
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4. AS CONDIÇÕES DE VIDA E A DINÂMICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS

O presente capítulo tem como objetivo fundamental analisar as condições sociais

em que se encontram as famílias dos agricultores em sua relação com a comunidade. Para

compreender a dinâmica das estratégias da reprodução social, segundo Bourdieu, é necessário

considerar que toda ação está em conexão com uma situação social, a qual engloba e

condiciona os atores, mas cria, ao mesmo tempo, espaço para a inovação diante das crises e

mudanças que ocorrem na sociedade e, poderíamos acrescentar, no meio ambiente. Como

indicam Raynaut e Ferreira (2002), cada situação contém as condições sociais que explicitam

o lugar que os agricultores ocupam no espaço social, com sua rede de relações, representações

e de sociabilidades. As estratégias de reprodução social são elaborações dos agentes que

ultrapassam as regras do jogo social que conformam suas ações, porque elas estão abertas a

inovações. As estratégias dos agricultores familiares mostram esse movimento permanente de

adaptação e inovação a partir de suas referências sociais e culturais, inscritas no habitus, e de

seus objetivos, que são informados pelos projetos de futuro da família.

A família é tomada como a principal unidade de análise para compreender as

estratégias de reprodução social, na medida em que essas ultrapassam a análise da unidade de

produção ou do “território” de produção (capítulo3) no qual está em jogo mais diretamente a

macroorientação econômica, técnica e de mercado. Tal opção permite reconstruir as

trajetórias familiares privilegiando o olhar sobre como a família organiza sua inserção

produtiva e faz escolhas sobre o tipo e a divisão de trabalho no interior ou fora do

estabelecimento familiar, bem como sobre quais são as motivações para a manutenção ou

mudanças de costumes e valores culturais tradicionais. A partir desse olhar sobre as trajetórias

familiares, é possível construir as referências necessárias para compreender as estratégias de

reprodução da agricultura familiar, procurando combinar o enfoque sobre a questão da terra e

suas múltiplas dimensões enquanto território de produção e o enfoque da dinâmica da família

como espaço das escolhas, decisões e organização da vida familiar. Como diz Schneider

(2003), a família rural é o locus privilegiado da observação sociológica porque ela é:

[..] um grupo social que compartilha um mesmo espaço (não necessariamente uma habitação
comum) e possui em comum a propriedade de um pedaço de terra. Esse coletivo está ligado por
laços de parentesco e consagüinidade (filiação) entre si, podendo a ele pertencer, eventualmente,
outros membros não-consagüineos (adoção). É no âmbito da família que se discute e se organiza a
inserção produtiva, laboral e moral dos seus diferentes membros integrantes e é em função deste
referencial que se estabelecem as estratégias individuais e coletivas. Embora seu objetivo seja a
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reprodução material, cultural e moral do grupo, não há caminho pré-determinado ou estratégia
definida ex ante. (SCHNEIDER, 2003, p. 106).

Para compreender a dinâmica das escolhas e das ações das famílias pesquisadas, o

ponto de partida foi analisar o quadro geral de suas condições de vida61. Através deste, será

possível avançar em direção à compreensão das estratégias dos agricultores que contribuíram

para a atual situação social dessas famílias no que se refere às condições de vida, às condições

do meio ambiente e às possibilidades para o estabelecimento de novas estratégias. Tais

tipologias, como dito no primeiro capítulo, possibilitaram uma aproximação com a realidade

dos agricultores desde que permitiram evidenciar as diferenças e semelhanças existentes entre

eles e entre as comunidades investigadas. Tais distinções permitem compreender quais são as

estratégias utilizadas e se elas correspondem ou não às expectativas da família.

É preciso alertar para o fato de que os indicadores foram construídos de acordo

com os dados e informações que estão circunscritos às vivências e percepções verbalizadas

pelos agricultores durante todas as fases do trabalho de campo e que, portanto, toma esses

dados e informações como referência para estabelecer os parâmetros e as escalas de cada

indicador. Acredita-se que, com esse cuidado, não estão sendo imputados aos agricultores

valores ou parâmetros que são de outra realidade senão aquela vivenciada por eles na

circunscrição em sua comunidade, portanto, não são abstrações de situações sociais

desvinculadas da vida das famílias envolvidas na pesquisa. Os indicadores são os seguintes:

condição de moradia (tipo de moradia, acesso aos equipamentos domésticos, telefonia, acesso

à água e esgoto); acesso a meios de transporte próprios; renda mensal per capita total bruta e

escolaridade.

No entanto, a análise sobre as condições sociais não se restringe a esses

indicadores. Foram utilizados outros dados e informações da pesquisa com os 94 agricultores,

como o acesso aos serviços públicos, a produção para o autoconsumo e a participação social,

além  dos depoimentos registrados na última fase da pesquisa de campo (pesquisa guiada). As

informações que constam nos depoimentos com os 19 agricultores selecionados são

fundamentais para compreender com mais profundidade as condições de vida observando a

questão da segurança alimentar, da organização e gestão do patrimônio familiar, do trabalho e

as relações familiares e comunitárias, além de esclarecer em que medida a diferenciação
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social implica conflitos ou consensos, dependendo das condições gerais de reprodução dos

agricultores.

4.1. O quadro geral das condições de vida

4.1.1. As condições de moradia

A casa é o lugar da família por excelência. Ela representa um espaço de efetivação

de projetos familiares direcionados para o bem estar de seus membros. O estudo das

condições de moradia reflete de algum modo os resultados das estratégias de reprodução

social, porque é para a moradia que convergem muitos dos esforços familiares. Para

compreender essa condição em relação aos agricultores entrevistados, foram considerados,

além do tipo de moradia, os equipamentos que a família possui, o acesso à telefonia, à água e

ao esgoto. A partir do comportamento dessas variáveis, foi possível identificar aspectos

fundamentais que compõem o quadro das condições de vida.

Em relação ao tipo de moradia62, é possível observar, conforme o quadro 10, que

todas as famílias possuem residências de alvenaria ou mistas com banheiro interno em

Mergulhão. Em Postinho, 17 famílias possuem residências de alvenaria ou mistas com

banheiro interno, 9 possuem residências de madeira com banheiro interno ou mistas com

banheiro externo e 6 famílias residem em casas de madeira com banheiro externo. Vale

salientar que a melhoria da condição da habitação de grande parte das famílias deve-se ao

programa PR 12 meses, o qual investiu recursos para a construção de cozinhas e banheiros de

alvenaria. E, em Santo Amaro Um, os dados demonstram que  mais da metade das famílias

(23 das 40) possuem residências de alvenaria ou mistas com banheiro interno e 16 famílias

residem em moradias de madeira com banheiro interno ou mista com banheiro externo.

No que se refere aos equipamentos domésticos63 que a família possui, observa-se

que as famílias de Mergulhão possuem de 9 a mais itens de equipamentos domésticos (17 das

                                                                                                                                                        
61 O quadro das condições de vida foi utilizado para formar as tipologias que compuseram a metodologia  para a
escolha dos agricultores que foram entrevistados na última fase da pesquisa de campo (pesquisa guiada).
62 Critérios utilizados para compor o indicador do tipo de moradia:

Tipo 1 (precárias) Tipo 2 (razoáveis) Tipo 3 (boas)
Madeira com banheiro céu aberto Madeira com banheiro interno Mista com banheiro interno
Madeira com banheiro externo Mista com banheiro externo Alvenaria com banheiro interno

63 A lista é a seguinte: 1. chuveiro elétrico; 2. rádio; 3. fogão; 4. geladeira; 5. TV; 6. tanquinho; 7. parabólica; 8. feezer; 9.
máquina de lavar roupa; 10. computador. Foi dado peso diferenciado para o número de equipamentos da seguinte forma:
Tipo 1 = até 5 itens; 2 = de 6 a 8 itens; 3 = 9 itens e mais.
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22). Em Postinho, a metade das famílias (16 das 32) tem acesso apenas a alguns ou todos os

equipamentos básicos (chuveiro elétrico, rádio, fogão, geladeira, TV) e outras 11 famílias têm

acesso razoável aos equipamentos (além dos básicos, possuem tanquinho e ou parabólica e ou

freezer). Em Santo Amaro Um, os dados mostram que a mesma proporção de famílias

encontra-se na condição intermediária (18 das 40) e de bom acesso aos equipamentos

domésticos (18 das 40).

Quadro 10 – Tipo de moradia, equipamentos domésticos e acesso à água das três
comunidades

Tipo 1 (precário) Tipo 2 (razoável) Tipo 3 (bom) Total
Mergulhão
Tipo moradia 0 0 22 22
Equipamentos 1 4 17 22
Acesso água 1 6 15 22
Postinho
Tipo moradia 6 9 17 32
Equipamentos 16 11 5 32
Acesso água 1 15 15 1
Santo Amaro Um
Tipo moradia 0 16 23 39*
Equipamentos 3 18 18 39*
Acesso água 6 20 12 40
Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 - * falta de dados em 1 formulário

Em relação ao acesso a água64, a opção foi atribuir maior peso para aqueles

agricultores que têm acesso à água através de poço individual e comunitário (ou público) com

água encanada, porque nesses casos reduzem-se os riscos em relação à falta e a qualidade da

água. Foram comuns nos depoimentos os problemas enfrentados com o fornecimento da água

pelo poder público em Postinho, já que o fornecimento adequado e regular não está sendo

garantindo, e pela Associação de Santo Amaro Um, a qual depende atualmente apenas dos

recursos da comunidade para a manutenção do sistema, que muitas vezes enfrenta problemas

para manter o fornecimento regular de água. O fato de obter a água de mais de uma fonte

possibilita melhores condições para a família, pois no caso da falta de água dos poços

coletivos, a família tem a opção de água do poço individual. No cotidiano, a família combina

as atividades que podem ser atendidas por uma ou outra fonte de água. No caso de quem

depende apenas da água dos poços coletivos, sem ter água encanada, além de maior

                                                
64 Critérios para compor o indicador do acesso a água

Tipo 1 (precário) Tipo 2 (razoável) Tipo 3 (bom)
- poço individual ou comunitário sem
água encanada.

- poço individual ou comunitário com
água encanada

 - poço individual e comunitário com
água encanada
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penosidade para as famílias, maiores são os riscos para a manutenção desta e da produção,

pois é preciso recorrer, muitas vezes, às sangas ou rios próximos.

Assim, os dados demonstram que, no caso de Mergulhão, predominam as

melhores condições de acesso à água, pois 15 das 22 famílias têm acesso à água tratada e aos

poços ou nascentes no estabelecimento. Em Postinho, há a mesma proporção de famílias em

condições precárias (15 das 32) – porque têm acesso apenas ao fornecimento público de água

e não possuem água encanada –  e em condição razoável (15 das 32) – porque acessam ao

serviço público ou possuem poço individual, mas com água encanada. Em Santo Amaro Um,

a metade das famílias (20 das 40) tem acesso razoável à água e 12 famílias têm boas

condições de acesso à água. Nos casos de Postinho e Santo Amaro Um, o número

significativo de agricultores com acesso razoável à água justifica-se porque a principal fonte

de fornecimento é através dos poços artesianos mantidos, no primeiro caso, pelo poder

público municipal e, no segundo caso, pela associação comunitária. No caso de Postinho, o

poço e a distribuição são mantidos pela prefeitura, sendo frutos de um projeto em conjunto

com a EMATER, o qual teve os moradores como executores da obra de canalização. Os

agricultores dessa comunidade vêem com desconfiança tanto a qualidade da água como os

problemas que ocorrem com o sistema, porque é comum as famílias ficarem “sem água” e

terem que recorrer aos rios ou córregos já muito poluídos para obter a água necessária para a

família e para o estabelecimento. Em Santo Amaro Um, há uma associação para “cuidar da

água” porque esse serviço foi decorrente de reivindicações dos agricultores, inclusive um dos

líderes é responsável e remunerado pelos associados para fazer a manutenção e cuidar da

distribuição da água. Nesse caso, os agricultores pagam uma taxa mensal para ter acesso à

água comunitária.

Quanto ao acesso à telefonia (peso 1 para quem tem e 0 para quem não tem) foi

considerado de forma mais geral e com menor peso porque não é um serviço disponível de

forma homogênea para todas as comunidades, nem para todos os moradores no interior de

cada comunidade. Isso impede muitos agricultores de acessarem esse serviço, mesmo tendo

condições financeiras para obtê-lo. Mesmo assim, foi considerado porque é um serviço que

acaba diferenciando as condições de vida das famílias. Levando em conta esses fatores,

observa-se que, em Mergulhão, quase todos os agricultores (19 dos 22) têm acesso à telefonia,

em Postinho, ao contrário, praticamente a totalidade não tem acesso (29 dos 32) e em Santo

Amaro Um, a maioria não tem acesso (27 dos 40) e uma parte das famílias tem telefone (12).
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Quadro 11 – Acesso à telefonia e ao esgoto nas três comunidades
Não (peso 0) Sim (peso 1) Total

Mergulhão
Telefonia 3 19 22
Esgoto 3 19 22
Postinho
Telefonia 29 3 32
Esgoto 17 15 32
Santo Amaro Um
Telefonia 27 12 39*
Esgoto 7 32 39*
Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 - * falta de dados em 1 formulário

Quanto ao esgoto (peso 0 para quem não tem e 1 para quem tem), foi considerado

qualquer sistema de esgoto existente porque há dificuldade para dimensionar, seja pela

dificuldade dos agricultores em expressar essas diferenças, seja porque o sistema muitas vezes

existe, mas é incompleto (tem somente poço negro; ou somente fossa asséptica). Percebe-se

com isso que esse quesito não é capaz de uma diferenciação importante entre os agricultores,

mas aponta para iniciativas que melhoram as condições de saúde da família. Os dados

demonstram que, em Mergulhão, praticamente todas as residências possuem esgoto (19 das

22); em Postinho, a maioria das famílias não possui qualquer sistema de esgoto (17 das 32),

no entanto, 15 famílias já possuem; em Santo Amaro Um, a grande maioria possui sistema de

esgoto (32 dos 40).

4.1.2. Os meios de transporte próprios

O segundo indicador utilizado na construção da tipologia sobre as condições de

vida das famílias das três comunidades foi o acesso aos meios de transporte próprio65, ou seja,

os bens móveis utilizados para o transporte da família. Observa-se pelos dados que, em

Mergulhão, quase a totalidade dos agricultores (19 dos 22) possui carro ou carro e moto. Em

Postinho, a maioria (18 dos 32) não tem veículo motorizado, no máximo possui bicicleta, mas

um número considerável, em torno de 10 famílias, possui carro ou carro e moto. Em Santo

Amaro Um, a maioria das famílias possui carro ou carro e moto (22 das 40), no entanto, um

                                                
65 Critérios para compor o indicador do acesso aos equipamentos domésticos:

Tipo 1 (precário) Tipo 2 (razoável) Tipo 3 (bom)
Não tem nenhum; bicicleta Moto; moto e bicicleta Carro; carro e moto;  todos
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número importante, em torno de 14 famílias, não possui veículo motorizado, no máximo tem

bicicleta.

Quadro 12– Meios de transporte próprio das famílias das três comunidades pesquisadas

Comunidade Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3  Total
Mergulhão 2 1 19 22
Postinho 18 3 10 31*
Sto Amaro 14 3 22 39*

Total 34 7 51 92

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 - * Sem dado em um formulário de cada comunidade.

4.1.3. Escolaridade dos membros residentes com idade acima de 15 anos

O terceiro indicador utilizado para construir a tipologia das condições de vida foi a

escolaridade dos membros residentes com idade acima de 15 anos. A escolha ocorreu pela

importância desse contingente de pessoas na dinâmica familiar e comunitária, pois participam

mais ativamente do processo de produção e de alguma forma das decisões familiares, o que se

reflete no estabelecimento das estratégias de reprodução da família. Além disso, a opção

ocorreu porque, a partir dos 15 anos, é possível identificar o nível de escolaridade mais ou

menos consolidado na família, porque nessa idade estarão cursando o ensino médio, o que já

os enquadra no nível máximo. Foram definidos três níveis para a escolaridade considerando

as limitações dos dados coletados, pois, no formulário, havia um agrupamento definido

previamente (sem escolaridade; 1ª a 4ª séries; 5ª a 8ª séries; ensino técnico; ensino médio,

ensino superior), não permitindo especificar caso a caso. Como os “sem escolaridade” foram

poucos casos encontrados, decidiu-se incorporar no mesmo estrato que de 1ª a 4ª, formando o

nível 1. Assim, para estratificar cada família, foi observada a predominância da faixa escolar

dos membros com 15 anos e mais. Nos casos em que um membro encontrava-se em uma faixa

e outro em outra, não havendo maioria, a opção foi considerar a faixa de mais escolaridade.

As escalas são as seguintes: nível 1: sem escolaridade ou entre 1ª a 4ª série; nível 2: entre 5ª a

8ª série; nível 3: ensino médio ou mais.

Em relação à escolaridade dos membros residentes com 15 anos e mais, observa-

se, como demonstra o quadro a seguir, que, no caso de Mergulhão, predominam os mais

escolarizados já que a maioria encontra-se no nível 3 (12), seguido do nível 2 (7). Em

Postinho, ao contrário, predominam os membros com menos escolarização, porque 19 dos 31
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entrevistados (61%) que responderam a essa questão encontram-se no nível 1 e apenas 8 estão

no nível 2. Em Santo Amaro, a maioria encontra-se no nível 1 (17), seguido pelos nível 2 (12)

e nível 3 (11), portanto, apresenta um quadro de maior proporcionalidade entre o 2º e o 3º

nível. O que se observa nos dados é que, quanto mais idosos os membros das famílias, menos

acesso à escolarização e, quanto mais jovens, maior o nível de escolarização. Deste modo, as

famílias que possuem vários jovens residentes, com bom nível de escolaridade, acabaram

sendo enquadradas no estrato superior da escolaridade. Tal opção faz sentido porque, do

mesmo modo os membros mais jovens e mais escolarizados acabam interferindo com outras

informações que vão além daquelas consolidadas através das experiências de vida dos mais

idosos, o nível de escolarização deles atenua a falta de escolarização dos mais idosos que não

tiveram oportunidade de frequentar a escola regular, mas que possuem uma rica experiência

de vida.

Quadro 13 – Escolaridade dos membros residentes de 15 anos e mais das famílias
agricultoras das três comunidades pesquisadas

Comunidade Nível 1 Nível 2 Nível 3  Total
Mergulhão 3 7 12 22
Postinho 19 8 4 31*
Sto Amaro 17 12 11 40

Total 39 27 27 93

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 - * sem dado em 1 formulário.

4.1.4. Renda per capita mensal: renda monetária e renda consumo

O quarto indicador que compõe a tipologia sobre condições de vida é o “renda

total bruta per capita mensal” 66, o qual foi construído pela somatória da renda monetária bruta

per capita mensal -  renda monetária bruta declarada para o ano de junho de 2003 a julho de

2004 dividida pelo número de meses no ano e pelo número de membros residentes no

estabelecimento - e da renda bruta per capita consumo - quantidade de cada produto

consumido pela família (alimentação da família, das criações e sobras da produção

incorporada no solo). Destaca-se o fato de que, no cálculo da renda consumo, não puderam

ser mensurados os produtos oriundos das hortas caseiras e pomar de uso da família, pois não

                                                
66 A opção em considerar o indicador de Renda Monetária Bruta deve-se ao fato da limitação dos dados
coletados através dos formulários, os quais referiam-se apenas à renda bruta obtida no ano de referência. Esse
procedimento foi adotado em função da decisão da maioria dos membros do grupo da “linha do rural”.
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foram quantificados na hora da entrevista, o que significa que a renda consumo está sub-

avaliada.

A renda monetária bruta é resultado da venda da produção agropecuária, da

silvicultura, dos derivados da produção agropecuária, do artesanato produzido pela família e

da renda não agrícola (pluriatividade), sem descontar os custos da produção agropecuária

(estimado pela declaração dos agricultores entre 40 a 60% do total). A renda consumo bruta

tem origem na produção agropecuária e de seus derivados que são consumidos pela família e

pelas criações ou na manutenção da fertilidade do solo e foi calculada (como exposto

detalhadamente no capítulo 1) levando em conta os preços pagos aos produtores no CEASA,

preços pagos no atacado que constam no site do DERAL (SEAB) e do programa “fábrica do

agricultor” (EMATER/SEAB). A forma de cálculo da renda consumo já foi exposta no

primeiro capítulo, o que torna desnecessário retomar detalhadamente nesse item.  Nesse

indicador, foram considerados 4 níveis: 1 - Renda até ½ SM; 2 - de ½ a 1 SM; 3 -  de 1 a 1½

SM;  4 - acima de 1½ SM (Referência: 1 Salário Mínimo vigente no período da pesquisa – R$

260,00).

Observando o quadro síntese abaixo, é possível identificar que a maioria das famílias

em Mergulhão (14 das 22) possui uma renda mensal per capita bruta superior a 1½ salário

mínimo. Em Postinho, os números estão distribuídos de forma mais proprocional entre as

famílias com renda de até ½ SM per capita bruta mensal (9 das 32), de ½ a 1 SM  (10 das 32)

e das famílias com mais 1½ SM (8 das 32). Em Santo Amaro Um, também há uma

distribuição proporcional entre os quatros níveis de renda: 8 famílias possuem renda até ½

SM per capita bruta mensal, 9 famílias possuem renda entre ½ a 1 SM, 12 famílias têm renda

entre 1 a 1½ SM, e 11 com renda per capita bruta mensal superior 1½ SM.  Assim, pode-se

constatar que 18 (19%) famílias encontram-se na linha de pobreza (com renda per capita

mensal até ½ SM) conforme um dos principais critérios do IPARDES (2003) para o estudo

sobre as famílias pobres do Paraná. Esse índice é comparativamente inferior à taxa de pobreza

do Estado em 2000 –  de 20,17% da população –  e bem menor que o índice para as áreas

rurais – de 32,9% da população.

Supõe-se que a produção de autoconsumo considerada na composição da renda

dos agricultores foi um diferencial importante para melhor dimensionar a importância dessa

produção na redução da pobreza rural e qualificar melhor os dados para além da renda

monetária informada pelos dados censitários. Destaca-se o fato de que, no caso de Postinho, a

opção pela agricultura familiar fez com que a grande maioria das famílias dessa comunidade

(em torno de 100), inclusive as mais pobres, não fosse pesquisada, já que se tratava de
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moradores rurais sem acesso à terra para cultivar e sem atividade agrícola para garantir ao

menos o consumo familiar. Assim, pode-se afirmar que, no contexto da agricultura familiar

das três comunidades, a pobreza é menor que a média estadual e da população rural,

resguardado o fato de que os critérios de análise são mais abrangentes e mais próximos da

realidade deste segmento de agricultores.

Quadro 14 – Renda bruta mensal total per capita das famílias agricultoras das três
comunidades pesquisadas

Renda per capita Total

Até ½ sm De ½ a 1 sm De 1 a 1½ sm + 1½ sm
Comunidade Mergulhão 1 3 4 14 22

Postinho 9 10 5 8 32
Sto Amaro 8 9 12 11 40

Total 18 22 21 33 94

Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Nos gráficos seguintes, é possível observar a composição da renda bruta per capita

mensal total, com distinção do que é proveniente da renda monetária e da renda consumo. Os

gráficos têm por base os anexos 18, 19 e 20.

Figura 09 – Gráfico da composição da renda bruta per capita mensal total das famílias
agricultoras da comunidade de Mergulhão
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  Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 - OBS: o entrevistado 20 tem renda per capita consumo de
R$16,45 e renda monetária bruta per capita de R$ 2559,47.

Figura 10 – Gráfico da composição da renda bruta per capita mensal total das famílias
agricultoras da comunidade de Postinho
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  Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 – OBS: entrevistado 7 não declarou renda monetária.

Figura 11 – Gráfico da composição da renda bruta per capita mensal total das famílias
agricultoras da comunidade de Santo Amaro Um
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          Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004 – OBS: entrevistado 14 não declarou renda monetária.

Inicialmente, é preciso registrar que os dados demonstram que a renda total bruta

per capita mensal das famílias oscila, em Mergulhão, entre R$79,75 a R$2.691,11; em

Postinho, entre R$19,99 e R$ 1.237,59; em Santo Amaro Um, entre R$20,66 a R$1.448,05

(excluídas duas entrevistas sem algum tipo de dados). O dado que chama mais a atenção é

que, de maneira geral, a produção de autoconsumo está presente em todos os estabelecimentos

das três comunidades. Em Mergulhão, a renda estimada para o autoconsumo é mais baixa
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para a maioria das famílias, o que leva a supor que nessa comunidade encontra-se o menor

volume e a menor diversidade (dados explicitados no capítulo 3) da produção de

autoconsumo. No entanto, há uma distância significativa entre os valores oriundos do

autoconsumo e da renda monetária, porque essa última é significativamente maior e permite

assegurar a aquisição dos produtos que atendam às necessidades da família.

No caso de Postinho e Santo Amaro Um, a presença da renda consumo é mais

significativa, tanto em relação ao número de agricultores como à renda estimada para o

autoconsumo. Não há uma diferença expressiva entre as curvas da renda consumo e renda

monetária para a maioria das famílias de Postinho, com exceção apenas para quatro casos em

que as linhas se distanciam, o que denota a importância dessa produção para a manutenção

dessas famílias. Em relação às informações sobre a diversificação da produção para o

consumo próprio trabalhadas no capítulo anterior, é nessa comunidade que os números de

famílias com produção menos diversificada (15) praticamente iguala-se ao de boa

diversificação (14), o que permite definir o perfil do autoconsumo como uma importante

estratégia de reprodução dessas famílias, com a presença de uma relativa diversificação dos

produtos. Em Santo Amaro Um, a presença da renda consumo também é significativa, porém

ela ocorre em menor volume e diversificação, já que a metade (20) das famílias tem baixa

diversificação da produção de autoconsumo e há apenas 9 com alta diversificação. Há ainda

uma distância importante entre as linhas de renda monetária e renda consumo (mais ou menos

10 entrevistados), o que demonstra a importância da renda monetária nesses casos.

4.1.5. A tipologia das condições de vida: uma síntese dos indicadores

Os gráficos a seguir apresentam a síntese dos indicadores trabalhados na

construção do quadro das condições de vida das famílias das três comunidades. Como consta

a situação de cada família entrevistada, é possível identificar melhor as diferenças e

semelhanças verificadas através dos dados. Os gráficos em forma de radar permitem constatar

que, quanto mais abertos estiverem os pontos (eixo do tipo 3), melhores são as condições de

vida das famílias e quanto mais concentrados no centro (eixo do tipo 1), mais precárias são as

condições de vida. E quanto mais distribuídos os pontos, mais diversificadas são as condições

de vida das famílias na comunidade em questão.

Como já verificado na tendência geral dos dados de cada indicador, é a

comunidade de Mergulhão que concentra as famílias com melhores condições de vida, ou
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seja, a maior proporção do tipo 3 das condições de vida, com 17 das 22 famílias pesquisadas

(77%). Em Postinho, apenas duas famílias foram enquadradas no tipo 3 e, em Santo Amaro

Um, foram 10 das 40 famílias pesquisadas. Assim, das 94 famílias pesquisadas, 29 (31%)

encontram-se em boas condições de vida. Destas, mais da metade está localizada em

Mergulhão. Essas famílias, de modo geral, residem em casa mista com banheiro interno ou de

alvenaria com banheiro interno, com sistema de esgoto e acesso à água através de poço

individual e comunitário com água encanada. Possuem equipamentos domésticos que incluem

todos os básicos (fogão, chuveiro, rádio, tv, geladeira) somados a freezer, parabólica, máquina

de lavar roupa e, em dois casos, computador (ambos em Mergulhão). Todas as famílias

possuem carro ou carro e moto e bicicleta, a renda bruta per capita total mensal é acima de

1½ SM. A maioria ou no mínimo a metade dos membros residentes com 15 anos e mais

cursaram ou cursam o ensino médio e, em alguns casos, o ensino superior.

Figura 12. Gráfico do indicador das condições de vida dos agricultores familiares de
Mergulhão
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   Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Figura 13. Gráfico do indicador das condições de vida dos agricultores familiares de
Postinho
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   Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Figura 14. Gráfico do indicador das condições de vida dos agricultores familiares de
Santo Amaro Um
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   Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Entre as 94 famílias pequisadas nas três comunidades, 43 (46 %) apresentam

média ou razoável (tipo 2) condição de vida, como se arbitrou chamar as situações não

extremas. Elas estão distribuídas da seguinte forma: 5 (das 22) em Mergulhão, 16 (das 32) em

Postinho e  22 (das 40) em Santo Amaro Um. São famílias que, de forma geral, residem em
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casa de madeira com banheiro interno com algum tipo de esgoto sanitário, têm acesso à água

através de poço individual ou comunitário com água encanada. Essas famílias têm

equipamentos domésticos básicos (fogão, chuveiro, rádio, tv, geladeira) somados a tanquinho,

parabólica ou  freezer. Há quem tenha, mas também quem não tem acesso à telefonia. Como

meio de transporte próprio, possuem moto ou moto e bicicleta. A renda bruta per capita total

mensal varia de ½ a 1 e ½ SM. A maioria ou no mínimo a metade dos membros residentes

com 15 anos e mais cursaram entre  a 5ª e a 8ª série.

Entre as 94 famílias pesquisadas, 20 (21%) encontram-se em precárias condições

de vida. Dessas, 13 (das 32) em Postinho e 7 (das 40) em Santo Amaro Um. São agricultores

que residem, geralmente, em moradias de madeira com banheiro externo ou a céu aberto e

têm os equipamentos domésticos básicos, ou seja, chuveiro, rádio, fogão, geladeira, tv. Não

possuem meios de transporte próprios ou têm apenas bicicleta e não têm acesso à telefonia

própria. O acesso à água é através de poço individual ou comunitário sem água encanada e

não possuem sistema de esgoto. A renda bruta per capita total mensal, na maioria dos casos, é

de até ½ SM, podendo chegar a 1 SM. E a maioria ou no mínimo a metade de seus membros

residentes com 15 anos e mais não tem escolaridade ou está entre a 1ª e a 4ª série.

4.2. As estratégias de reprodução social dos agricultores familiares das três

comunidades

O quadro das condições de vida das famílias pesquisadas evidencia o fato de que

há um conjunto de elementos que são decorrentes diretamente das estratégias familiares e

outro conjunto mais dependente de políticas públicas que podem demandar ou não estratégias

de participação comunitária e de organização social. O conjunto vinculado diretamente às

decisões familiares – claro que em constante conexão com as pressões, restrições e

oportunidades já referidas anteriormente –  pode ser identificado nas decisões e ações sobre

três grandes grupos temáticos. O primeiro é relativo à organização e distribuição do trabalho

agrícola e não-agrícola dentro ou fora do estabelecimento rural, o que se reflete nas ocupações

dos membros da família e na composição da mão de obra para as atividades produtivas, que

pode ou não contar com a contratação de trabalhadores externos, o que se reflete nos dados

sobre a renda familiar e sobre as condições de reprodução dos agricultores. O segundo grupo

está vinculado às estratégias para manter a segurança alimentar da família e os cuidados com

a saúde, ambos relacionados com os saberes dos agricultores. O terceiro grupo refere-se à

dinâmica relação entre os membros da família, com a vizinhança e com a comunidade, ou em
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que medida as estratégias da participação social se constituem em espaços de sociabilidade e

de possibilidades reais para a reprodução das famílias nas três comunidades.

4.2.1. O trabalho familiar e a composição da renda familiar: a diversidade das

estratégias

Como vimos no indicador sobre a renda total mensal per capita das famílias

pesquisadas, há uma importante diferenciação de acesso à renda que precisa ser compreendida

tomando-se como ponto de partida as estratégias de trabalho e de obtenção de renda pelas

famílias. Deste modo, tomados os dados da renda como referência, é possível analisar a

origem de cada fonte da renda da família e a importância das estratégias que justificam tais

recursos financeiros. Como constam nos anexos 15, 16 e 17, as fontes da renda monetária

bruta per capita adquirida pelos agricultores das três comunidades no período de junho de

2003 a julho de 2004 permitem identificar, com mais clareza, a origem dos recursos

financeiros que permitem manter a família no estabelecimento.

A composição da renda monetária das 22 famílias de agricultores de Mergulhão

mostra a presença importante da pluriatividade67 como estratégia de trabalho e renda. A

pluriatividade nessa comunidade está ligada às oportunidades que se abrem através de certas

políticas públicas, as quais buscam converter os sistemas produtivos e de exploração dos

recursos com impactos negativos ao meio ambiente no intuito de conservar os recursos

hídricos. Tais políticas vêm estimulando o turismo rural e a conservação da paisagem rural

como modo de atrair os citadinos. A pluriatividade, nesse caso, está diretamente relacionada

com a produção agropecuária tradicional dessa comunidade, principalmente do vinho e do

leite. É a partir dessa produção que começam a se desenvolver outras atividades, como os

pesque-pagues, a festa do vinho, entre outros. São as cantinas de vinho, restaurantes, cafés

coloniais etc que mais têm se expandido em Mergulhão, pois, pelos dados da pesquisa de

campo, são 12 das 22 famílias que possuem atividades não-agrícolas. Dessas 12, 8 estão

vinculadas ao turismo rural (5 cantinas de vinho, 1 restaurante/lanchonete, 2 pesque-pagues,

todos com venda de produtos artesanais com derivados da produção animal ou vegetal  como

                                                
67 Para SCHNEIDER (1998), é uma estratégia da família agricultora que passa a diversificar as fontes de renda
pela inserção de seus membros nos diferentes setores econômicos. Especificamente, no mercado urbano-
industrial; em novas atividades no espaço rural (lazer, turismo, conservação da natureza, prestação de serviços,
etc); ou ainda na expansão das atividades de beneficiamento dos produtos rurais e agregação de valor
destinados ao mercado local de consumo.
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doces, embutidos, bolos, queijo, manteiga, requeijão etc), como ilustram as fotos 27, 28, 29 e

30. Das outras 4, 3 famílias têm membros assalariados não agrícolas fora do estabelecimento

e 1 assalariado agrícola fora do estabelecimento.

             Fotos 27, 28, 29 e 30: Joel Queiroga, 2005.

Há outras cantinas de vinho na comunidade que não foram pesquisadas porque não

atendiam aos objetivos do trabalho do grupo de doutorandos que estava direcionado para

compreender as estratégias de reprodução social dos agricultores familiares. São cantinas que

apenas comercializam o vinho e outros produtos adquiridos de fora, portanto, desligadas da

produção do estabelecimento rural. Algumas, inclusive, têm apenas uma pequena área onde

estão situadas as construções da estrutura física. Entretanto, há alguns agricultores que, junto

com seus filhos, estão investindo na construção e em equipamentos mais adequados para a

produção do vinho e dos demais produtos artesanais, bem como na comercialização direta

com os consumidores. Estão melhorando muito a infra-estrutura para o turismo rural, apesar

de os depoimentos demonstrarem uma relativa insegurança ainda quanto à consolidação ou

não desse projeto de desenvolvimento. De qualquer modo, essas estratégias caminham no

sentido das demais estratégias estabelecidas historicamente pelas famílias de Mergulhão, ou

seja, elas estão vinculadas ao saber e às experiências concretas dos agricultores, os quais

transformam esses saberes e experiências em oportunidades de renda e de trabalho para a



228

família de acordo com as oportunidades do contexto em que vivem. Na maioria dos casos das

famílias pluriativas, observa-se a presença forte dos filhos participando de algum modo das

decisões e diretamente do trabalho com divisões de tarefas e estabelecimento de funções bem

definidas. Há muitos exemplos de filhos que residem em São José dos Pinhais e que

trabalhavam na cidade e estão retornando aos estabelecimentos familiares para se dedicarem

às atividades de produção, transformação e venda dos produtos da agricultura familiar e à

abertura de novas possibilidades para aproveitar o turismo rural (exemplos: o entrevistado 17,

que investe na história e objetos dos pioneiros expostos na cantina e o 18, que pretende

aproveitar um lago e colocar “pedalinhos” e patos para atrair os turistas).

Assim, é possível identificar que as possibilidades de trabalho são escolhas dos

membros que integram a dinâmica da família como um todo, na qual estão inclusos tanto os

membros residentes  no estabelecimento rural como os não residentes. Isso porque, no caso de

Mergulhão, pela curta distância com a cidade de São José dos Pinhais, a valorização das terras

e as oportunidades que se abrem com as atividades para atender ao turismo rural, combinadas

com as demais atividades agropecuárias, promovem um movimento de retorno de membros

para o estabelecimento familiar, como estratégia de trabalho e de manutenção desse

patrimônio que precisa ser reproduzido para que a família encontre alternativas mais

compensadoras que aquelas que vinham tendo na cidade ou mesmo no rural. O

envelhecimento da população residente, identificada na análise sobre os dados demográficos

no capítulo 2, tende a abrir maior espaço para os filhos e netos, facilitando esse movimento de

retorno ou mesmo de permanência daqueles que já residiam no estabelecimento familiar. São

possibilidades reais que de certo modo garantem a permanência da grande maioria das

famílias nos estabelecimentos rurais em Mergulhão.

Essas constatações podem ser confirmadas quando a composição da renda

monetária das famílias de Mergulhão é analisada. É possível identificar como as atividades

não-agrícolas entram na dinâmica familiar e como a agricultura é um espaço importante nas

estratégias de reprodução da família e do estabelecimento rural. Se a fonte que participa com

maior volume nos recursos financeiros da família for tomada como ponto de partida, verifica-

se,  no caso das 22 famílias de Mergulhão, o seguinte: 6 têm mais de 80% da renda monetária

oriunda da produção agropecuária (14 têm alguma renda da produção agropecuária); das 5

cantinas de vinho (agricultor 1, 8, 10, 16, 19), 3 têm mais de 70% da renda monetária oriunda

das cantinas, 1 tem 43% e o outro apenas 3% porque tem no interior do estabelecimento uma

oficina mecânica que rende 90% do total dos ganhos familiares, o que reafirma a

pluriatividade dessa família; 4 têm mais de 50% dos recursos financeiros oriundos de
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aposentadoria (13 aposentados); 1 família obtém 71% da renda com o pesque-pague; 1 família

obtém 68% da renda do salário da esposa e filhas; 1 família obtém 65% da renda de aluguel

de imóveis; e 1 tem 50% da renda oriunda da produção agrícola e 50% do trabalho assalariado

do responsável em trabalho agrícola fora do estabelecimento (anexos 15).

Os dois depoimentos a seguir ilustram muito bem a dinâmica da pluriatividade

como uma estratégia que se renova na luta pela permanência da família no estabelecimento e

pela manutenção do patrimônio familiar, construído através de várias gerações. Ficam

explícitas, nesses depoimentos, as oportunidades que vêm se abrindo para as famílias em

conseqüência do projeto de desenvolvimento do turismo rural. Seria adequado, no entanto,

identificar pela lógica ambiental as experiências com novas oportunidades que se abrem, tanto

no que se refere à conservação ambiental como à alimentação mais “natural”. O primeiro caso

é ilustrativo, pois a família vem desenvolvendo ações no sentido da conversão da produção da

olericultura e da fruticultura convencional para a orgânica e está elaborando projetos

envolvendo toda a família, com a ampliação da cantina de vinho, aumento da produção de

embutidos e a transformação do lago (formado artificialmente pela inundação causada pelo

aterro para a construção da ferrovia) em um espaço de lazer para os turistas. No segundo caso,

também tem início a conversão da produção do morango orgânico, mesmo que as demais

culturas (também a uva) ainda sejam produzidas pelo sistema convencional. Além disso, a

cantina da família foi recentemente inaugurada e possui uma das melhores instalações da

comunidade.

Ih quando eu era moço eu trabaiei no seminário Santa Maria lá em Curitiba de cozinhero....foi uns
4 ano [..] ma não deu muito certo se empregado, daí vortei aqui e comprei a terra da tia [..] daí me
casei [..] Depois os fio sempre trabalharam junto ma, só quando ainda era menor, depois
começaram a sair. (fala o filho) “Ó, eu quando tinha 18 anos, quando fiz 18 anos fui trabaiá fora.
Trabaiei na Emater, por três anos. É, trabaiei tres ano na Emater, daí, o leite tava bom o preço e eu
aprendi muita coisa nesses três ano, porque eu ia visitar as propriedade. Então a gente aprende, eu
adquiri muito conhecimento nisso. Então daí a gente começou a melhorar o nível do gado daí, aqui
da propriedade. Já fazia um pouco de inseminação artificial. Aí foi comprado um touro numa
fazendo que só tinha gado excelente, um touro. Aí a gente foi melhorando.[..] Não, daí nesse tempo
foi parado, praticamente parado a prantação de agricultura. Só mexia com leite mesmo. O leite o
preço tava bom né. Daí eu saí lá da Emater, eu saí justamente porque o leite tava bom. Daí saí de
novo quando eu casei, eu trabaiei, saí da propriedade mas aluguei uma chácara aqui do lado, daí
comecei prantá, daí foi uma época muito ruim. Daí de lá, daí fui prá Borda do Campo notra
propriedade e lá fiquei só seis meses [..] não deu certo mesmo. É que eu sempre aluguei terra pra
prantá, com contrato, bonitinho e tudo. E quando foi pra mexer nas terra o cara me mandou no
meio do mato, onde tinha uns pino seco pra socar. que não deu certo [..] daí eu fui trabaiá numa
fazenda lá em Palmeiras [..] em Palmeiras, foi três ano, de serviço deu três ano e deu certo [..] e daí
de lá eu vim e comecei a trabaiá  no aeroporto, já tem 14 anos, ma fui despedido esse ano passado
[..] ah eu moro ali, ali embaixo .. num bairro de São José, no Ouro (?). E agora eu queria vende lá,
pra construiu e vortá pra cá. [..] porque o meu negócio é tudo aqui agora. Meus filho trabaiam aqui.
E a minha esposa que amarrava a gente, ela se despediu do emprego né (entregava mercadoria da
livraria Curitiba de moto). A gente gosta de trabaiá tudo por conta também. Então independente o
serviço dela ser aqui ou... e hoje em dia você, tendo vínculo aqui é, dois minutos ta no centro, e o
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gasto daqui não é que nem o de lá. Olhe, lá você vai numa panificadora, tem que comprar, gasta, e
aqui não. Ihh aqui é menos violência, o povo fala que tem bastante mas  isso aqui, em comparação
com o que acontece num quadro urbano, em relação com aqui, aqui acontece muito por que .. até o
pai já assaltaram..[..] ma quantos casos?, se você for analisar as proporção né. [..] ah na época do
aeroporto eu sempre continuava na roça [..] porque nesse período que eu trabaiei no aeroporto, uma
época eu plantava também, eu trabaiava a noite, então de dia eu tava aqui plantando. [..] E agora
minha esposa ta fazendo curso de turismo rural. O objetivo dela, ela ta até se encaixando já na
prefeitura e tal, aí, pra ela ser no caso a guia aqui do caminho do vinho. Ela ta pesquisando a fundo
tudo, sabe, desde aqui, o caminho que vem da serra do mar. Tudo que ela puder ela ta... ta
conversando com pessoas antigas daí do local pra... sempre tem uma coisa que você aproveita né”.
(entrevistado 18, tipo 3 das condições de vida e do meio ambiente).

Ah eu trabalhei de empregado no seminário lá em Curitiba no Santa Maria quando era moço [..]eu
saí quando eu fui pro quartel, daí quando eu saí, daí já..[..] depois fui funcionário do Estado por 9
ano [..]negócio de enxerteira, faze muda. [..].daí o salário era baxo e vortei pra lavora porque da
casa aqui nunca saí [..] ah ma meus fio esse eu lutei pra eles estuda [..] eles ajudavam, nas hora de
folga todo mundo, não tinha nada que ficava coçando aí, tudo no pesado, mas a maioria estudavam
né, um dia tinha trabalho, outro dia tinha não sei o quê, e assim ia, né? ..[..] tem a filha que é
professora e mora aqui do lado, naquela casa bonita...[..] o filho mora com nóis, ele é solteiro
ainda. [..]  Mora comigo e trabalha junto. E tem a filha, a que cuida da cantina que é casada
também [..] o marido dela trabalha na Copel [..] lá em São José, né. Eles moram no São José, tem
um sobrado de três andar lá...[..] o filho que mora comigo ele trabalha no aeroporto.. faz, [..] Desde
que ele foi pra ir pro quartel não foi daí o Paulo, o presidente do aeroporto, ele chegou um dia aí, e
falou você vai trabalhar comigo. É ele tava aí tomando um vinho e falou ce vai trabalhar comigo lá.
Daí pegou e foi. Acho que ele tava com uns dezesseis anos por aí.[..] trabaia das seis à meia noite,
às vez trabalha até às três horas. Daí as seis hora já ta de pé. [..] Ah, ele não pode parar, que senão
ta na cantina, tá na lavora, nas vaca.. né? Não, não pode para ele. [..] tem que se virar. [..] Eu agora
só acompanho quando vejo que ta errado eu ensino direito. O troço não ta, que nem hoje não tinha
o vinho, ma já endereitemo. Então o negócio não é assim. [..] Depois que nem agora ele podia sair
porque na cantina ele faz mais e no sábado e domingo e só no sábado ele tira mais do que o
ordenado dele lá, né? sábado e domingo eles fazem quase dois milhão aí de dinheiro. Mas agora
você veja ele com dezesseis anos, cada dez anos ele tem não sei quantos anos, então ele ta com
vinte e dois anos de serviço, pra sair, perde tudo, né? [..] Eu agora não trabalho mais...sô
aposentado né. Ah nem sei quanto que ele ganha lá, recebe aquilo lá e faz o que ele quer.
(entrevistado 19, tipo 3 nas condições de vida e 1 nas condições ambientais).

(fala a filha) eu que faço as geléias em panela de cobre, faço os queijos também. Que mais... as
garrafinhas (decoradas para presente), eu é que to fazendo [..] nós que plantamo o morango, o
morango orgânico. No quintal da minha casa lá no São José mesmo, a plantação de morango.
Quatrocentos pé de morango tem lá. A gente planta em canos, né? de pvc daí você põe o morango e
começa a florescer cai os morango. Os morango do pessoal aí é cheio de veneno, dá até medo. A
gente pulveriza com leite também, ou com carvão com alguma coisa assim daí já mata as bactérias
assim. Eu fico na cantina de terça, quinta até domingo. Segunda e quarta eu faço trabalho daí. Ai
fica meu irmão cuidando aqui. Não tem como fechar, né? Trabalhamo de segunda a segunda.  E
aqui é uma sociedade, né? Eu, o pai e o meu marido, né? Temo terra aqui também porque o pai já
dividiu. Não ali não tem nada, só as vacas que estão lá. Mas dá trabalho gente, olha... essas fotos
(antigas dos pioneiros) eu que restaurei tudo isso. Aquelas duas ali são originais. As molduras
também. Não, daí eles tavam entupido de cupim, né? daí eu matei o cupim peguei gesso daí colori
o gesso com um marrom, assim, um tom bem próximo, aí fiz um buraquinho ali. Tem foto de mil
oitocentos e cinqüenta. É da vó do meu pai e aquela de baixo lá é a bisavó da mãe lá em Varsóvia a
foto. Tem mais coisa assim sabe, tem aquela tábua da polenta, da minha nona. Pois é tamo
recuperando. Ih eu trabalhaei na CLAC 16 ano, passou muito rápido nem vi. Mas dá saudade
assim, nossa. Fazia os pagamentos. Tirava a folha de pagamento do leite pros agricultor. Acho que
foi má administração. Mudaram a diretoria, mudaram, mudaram , até que...ficaram no vermelho
total lá. Daí prejudicou a maioria daqui, era, era bastante leite nossa, só aqui de São José aqui dessa
região tinha acho que uns cinco mil litros de leite e agora não tem vinte por cento [..] e vai tudo pra
Frimesa. agora to na lida aqui que não para um minuto... ma é coisa nossa mesmo. (Cantina do
entrevistado 19).
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A experiência da família do entrevistado 20, relatada abaixo, demonstra, de certo

modo, o progresso das atividades voltadas para o turismo rural, no caso o pesque-pague com

uma ampla lanchonete, mas também a tensão em relação à assimilação dessas novas

atividades na dinâmica do trabalho e da lógica familiar. Demonstra, ainda, como as novas

atividades desenvolvidas pela família (associada a uma forte produção olerícula, como visto

no capítulo 3), mesmo que signifiquem uma inovação porque estariam mais vinculadas à

prestação de serviços e ao comércio de alimentos, continuam diretamente vinculadas e

dependentes da produção agrícola e de transformação dos produtos da agricultura familiar –  o

ponto central de atração do turismo para essa comunidade. Isso demonstra que toda a

mudança, como espaço da ação dos atores sociais, contém um processo de adaptação e de

inovação os quais se combinam nas estratégias de reprodução social.

(fala o filho) “quando montamo o pesque-pague já foi com a lanchonete. A gente serve lanches,
porções... o pessoal vem mais por causa do espetinho de pexe né. Só que a gente foi construindo
num cantinho, depois a gente foi aumentando, aumentando e...[..] era menor sim, a gente atendia
antes só com freezer, num cantinho. Daí a gente foi aumentando. Faz o que, uns três anos né? Acho
que uns três anos. Esse progresso da comunidade ah, acho que a qualidade dos produtos aqui na
região né, do vinho..isso chama. Então eles vem. O vinho daqui com o de Campo Largo não tem
nem comparação. Ma o pessoal se engana, porque o vinho daqui, toma um litro daquele, vem aqui
toma um poquinho já sai arredando porta (risos). [..] aqui vende bastante compota também né,
vende, o pessoal faiz bastante compota. Doce, salame também. Facilita porque é pertinho da cidade
também né [..] facilita bastante né. Agora com o calçamento até na igreja ali facilitou bastante né.
Do centro é rapidinho”. Isso aqui era, era um tanque né, e daí aqui no vizinho, tinha movimento aí,
o banhado não tinha serventia pra nada, fomo aumentando, aumentando, e daí mas viro essa
porcaria dessa dor de cabeça aí [..] é que depois que ta tudo montado já, não dá lucro. Verdura ta
péssimo né. Digo vai fazer o que? Eles não tem profissão nenhuma né. Então vai viver do que, um
poco daqui, um poco de lá, vai indo né. [..] isso aqui do pesque e pague tinha que ter uma lei, um
regulamento. O pessoar chega, pensa que é só pega o pexe, judia, joga de vorta e tal. Pesque e
pague é pra pescado que quer levá o pexe, não pros cara vim brincá. Otros trazem um monte de
criança, assim, desse tamanho. Lugar de criança é lá no parque. Eu acho que quando um esporte é
pra adulto é pra adulto. Nóis num tamo aqui, gastando aqui, pra criança vim brincar por aí, criança
tem o parque. Devia ter uma lei pra acabar, criança não pode pisar no pesque e pague. Quantos
pesque e pague quebrou porque não tem gente pra ficar cuidando. Eu aqui fico cuidando quando
dou as costas ta o pescador largando. Já peguei tantos desses malandro que olha. Vem só pra
brincar, pesca o peixe. Pensa que o peixe nasce hoje amanhã já ta pegando. É o contrário, nóis
compra já o peixe do tamanho e coloca ali. Gasta ali 30 mil reais, desaparece mais tarde, não são
muitos peixes hoje por 30 mil reais. [..] é, o peixe ta muito caro né. Vem o outro ali, é, ta robando,
porque no outro lugar ali o peixe ta três e cinqüenta. Eu digo é, o peixe sai de lá e vem voando,
entra aqui no tanque sozinho. Eu digo, eu não tenho transporte né. Tem gente estúpida nisso aí. É
porque lá em Toledo o peixe ta três e cinqüenta o quilo, eu digo, sim, o peixe vem voando até aqui.
Você sabe quanto custa o transporte de peixe? Digo o cara carrega sete mil e quinhentos quilo de
água pra dois mil e quinhentos quilo de peixe, no caminhão. Digo ele gasta cinco bujão de gás, dá
quase noventa reais cada um. Digo mais empregado, mais o combustível, mais o pedágio, mais não
sei o que. Então esse que é o probrema do pesque e pague [..] a gente acho que era brincadeira né,
que era facinho de cuidar. Aquele tempo, no começo dava mais do que hoje. O saco de ração era
seis reais, hoje ta vinte e um. O quilo de peixe nóis vendia a dois e cinqüenta, hoje vende a cinco e
cinqüenta, ela custa quase cinco pra nóis.[..] muita gente diz, ô, Caximbo ficou rico, não sei o que,
não sei o que, depois que abriu o pesque e pague enricou. Eu digo, ah, enriquemo, nossa,
compramo uns quatro bode novo, tão viajando. (risos) (pesque-pague do entrevistado 20, tipo 3 nas
condições de vida e 2 nas condições ambientais).
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A força do trabalho familiar nos estabelecimentos dos agricultores dessa

comunidade pode ser observada nos dados sobre a mão de obra utilizada. Em 100% dos

estabelecimentos, a mão de obra é basicamente familiar. Em 12 estabelecimentos, há

contratação de trabalhadores temporários (diaristas) os quais, em muitos casos, são pessoas da

própria comunidade. Há  apenas 1 família com 1 trabalhador assalariado permanente. A troca

de dias é usada por 3 famílias, em dois casos variando de 5 a 10 dias no ano e em 1 caso com

troca de 80 dias de trabalho no ano. Em relação à ocupação dos membros residentes no

estabelecimento familiar, os dados mostram que a totalidade das famílias de Mergulhão

possui 1 ou mais membros na condição de agricultor (40 membros como atividade principal e

12 como atividade secundária). Das 22 famílias, 12 disseram que têm membros com renda

não agrícola (dentro ou fora do estabelecimento): 17 membros como atividade principal e 3

como atividade secundária. Há, ainda, 3 famílias que disseram ter membros nas

agroindústrias, 4 pessoas como atividade principal e 2 como atividade secundária; 3 famílias

com 3 membros assalariados agrícola fora do estabelecimento e 1 família com 1 membro

como autônomo. Chama a atenção o fato de que a troca de dias ainda é uma prática presente,

mesmo que em pequenas proporções, mas ela (como o mutirão) já foi muito comum entre as

famílias dessa comunidade antes do processo da modernização e da produção do leite, como

ilustra o depoimento a seguir:

ah, antigamente tinha o mutirão. Isso bem antes, foi pouco tempo né, na época do pai [..] é, outra
coisa que usava demais era o trocadilho também. Usava trocadilho né. Mas faiz tempo.[..] ah, hoje
não. Ah, faiz tempo, mais de trinta anos. Às vezes um tava apurado, ah, vamo lá me ajudá depois
eu venho ajudá você. A maioria das família era assim, quase a maioria. Era poucos que não tinha.
Outros já preferiam pagar. Um dia, dois na semana, pra faze o serviço. Mas bem antigamente tinha
isso daí. Era pra carpi, mais era pra carpi. É o mais apurado. Que o matinho quando vem vem né.
Se tiver hoje assim, na outra semana já ta assim, né. Vai vai que vai, né. Acaba com a planta né.
Então. E daí não dá mais, cresceu o mato afogou ela né, acabou.  Ma eu trabalhei muito pra fora,
uns 20 anos [..] nas chácara a maioria, só numa época trabalhei em 6 chácara [..] ah roçava, carpia,
né. Era poco que ganhava, não dava pra nada, era contadinho os centavo [..] é morava cós pai né.
Ma depois de casado continuei trabalhando fora aqui era poca terra, só morava aqui na terra do pai
né. Fui funcionário da prefeitura pra trabalha nas estrada, má saí em 1992 daí fiquei mais aqui né.
Mesmo quando trabalhava fora eu mantinha aqui, mas sobrava tempo né. Is trabalha assim nos
serviço de chácara até poco tempo [..] ia 3 o 4 dia na semana. Agora a filha trabalha no São José e a
mulher no final de semana no café colonial ali e ganha os trocado dela né (fala a esposa) “Se der
pouco movimento é R$25,00, se for um pouquinho mais é R$30,00 [..] eu comecei maio, foi dias
das mães. Iam se apurar lá, no fim de semana, daí eu fui, e daquela vez em diante não parei mais.
[..] eu adoro trabalha lá. Ma eu sempre trabalhei [..] Eu trabalhei cada 15 dias na minha comadre,
na irmã dele. E daí trabalhava também numa mulher lá.. (entrevistado 3, produtor de húmus - tipo 2
das condições de vida e 2 nas condições ambientais).

Esse quadro demonstra que as estratégias de trabalho e renda das famílias de

Mergulhão estão sim condicionadas pelas pressões e restrições exercidas através das políticas
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públicas de proteção das fontes de captação da água para abastecer a metrópole. As

preocupações com a conservação dos recursos naturais são pertinentes (como visto no

capítulo anterior, os recursos hídricos requerem maior conservação, bem como os demais

recursos naturais, como o solo e a mata). Pela história de ocupação e de relação com o espaço

limitado de terra para prover a sobrevivência das famílias imigrantes, a terra limpa e em

constante processo de produção era fundamental para a permanência das famílias nesse

espaço físico/social. História que ainda não foi inteiramente ultrapassada, pois as estratégias

voltadas para atender às oportunidades que se abrem com o turismo rural não têm prescindido

da produção agropecuária, muito pelo contrário, ela é parte integrante das demandas do

pessoal que vem em busca da comunidade.

O vinho, os doces de frutas, a produção artesanal dos derivados do leite, o peixe,

enfim, são os produtos da agricultura familiar que atraem e movimentam o turismo rural. A

busca pela paisagem e pela “natureza” não está dissociada da produção agropecuária, até

porque a natureza que se apresenta em Mergulhão é já muito artificializada ou

“desnaturalizada” porque resulta de muitas mudanças e transformações no meio ambiente,

desde o processo de modernização até os projetos atuais de desenvolvimento. As maiores

atrações são as cantinas de vinho, os restaurantes e os pesque-pagues, portanto, construções

que são incorporadas à paisagem natural, modificando-a. Isso significa dizer que a

manutenção da paisagem rural incorpora as mudanças ocorridas, porque o turismo rural no

caso de Mergulhão não significa a busca por uma “natureza intocada”. As estratégias da

pluriatividade (atividades extra-agrícolas) das famílias entrevistadas que optaram por

diversificar suas atividades de trabalho e fontes de renda estão em relação direta com a

produção agropecuária.

Em Postinho, conforme o anexo 16, o quadro modifica-se em muitos aspectos.

Inicialmente, percebe-se que a origem da renda das 32 famílias é mais representativa em duas

atividades: o trabalho assalariado ou autônomo agrícola fora do estabelecimento familiar (16

casos) e a produção agropecuária no estabelecimento da família (16 casos). Analisando a

participação de cada atividade na composição do conjunto da renda de cada família verifica-se

que 9 dos 16 casos de trabalho assalariado ou autônomo agrícola fora do estabelecimento68

têm mais de 50% da renda proveniente dessas atividades e 8 dos 16 casos que têm renda

                                                
68 No que se refere às atividades agrícolas fora do estabelecimento, na grande maioria dos casos, estão
vinculadas ao trabalho com as empresas de reflorestamento, como diaristas ou como empreiteiros para o corte,
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oriunda da produção agropecuária têm mais de 50% da renda proveniente dessas atividades,

sendo que 7 são produtores de fumo e 1 de grãos. O que chama a atenção é o fato de que, dos

8 com mais de 50% na renda oriunda da produção agropecuária, 5 complementam a renda

com atividades agrícolas remuneradas fora do estabelecimento (3), 2 são pluriativos e 3 têm

100% da renda  da agricultura. Dos 9 com renda agrícola fora do estabelecimento, 5 têm

100% da renda monetária oriunda dessa atividade, 2 complementam a renda com a produção

agrícola e 1 com aposentadoria. Deste modo, os dados confirmam a importância das

estratégias do trabalho agrícola externo e da pluriatividade na composição da renda monetária

das famílias agricultoras de Postinho, bem como a importância da produção do fumo como

uma estratégia de obtenção de renda monetária agrícola porque garante, entre outros aspectos,

a comercialização.  A terceira pincipal fonte de recursos são as aposentadorias porque, dos 10

aposentados ou pensionistas na comunidade, 8 têm mais de 50% da renda familiar

proveniente da aposentadoria ou pensões. A quarta principal renda é o extrativismo com

transformação do carvão porque 6 famílias vendem carvão vegetal e, dessas, 2 obtêm mais de

50% da renda com essa atividade. Há ainda 5 famílias com renda não agrícola (1 com mais de

50%) e 6 com renda de programas sociais com menor participação no valor total.

Como relatado no capítulo 1, a grande maioria dos entrevistados foi identificada

como agricultores porque tinham roça e atividades da agricultura, mesmo quando voltadas

apenas para o autoconsumo. Observa-se que os agricultores selecionados pertencem a essa

comunidade há muito tempo e a grande maioria faz parte das famílias pioneiras, as quais vêm

reproduzindo algumas estratégias de sobrevivência ao longo de suas trajetórias. Esses são os

casos tanto do assalariamento agrícola ou não agrícola externo ao estabelecimento como do

extrativismo e da produção clandestina de carvão, registrada na foto 31 abaixo.

                                                                                                                                                        
replantio e transporte no interior do reflorestamento que, em muitos casos, é feito com o uso dos cavalos de
propriedade da família. No entanto, muitos diaristas também prestam serviços para as famílias agricultoras.



235

         Foto 31: Joel Queiroga, 2004.

Tais atividades tradicionais dessa comunidade não guardam nenhuma semelhança

com a produção artesanal de Mergulhão, onde as famílias transformam a produção

agropecuária para venda direta aos consumidores, constituindo uma marca que identifica essa

comunidade pelos seus produtos “da colônia”. Outro aspecto importante é o fato de que as

aposentadorias e pensões têm uma importância vital para a manutenção de muitas famílias em

Postinho, muito diferente do que ocorre em Mergulhão, onde as aposentadorias, mesmo sendo

em geral do mesmo valor, participam com um baixo percentual na composição da renda

familiar.

As dificuldades de reprodução da agricultura familiar de Postinho traduzem, de

certo modo, o já referido isolamento físico e social em que vivem essas famílias.  Nesse

sentido, é ilustrativo o depoimento da mãe do entrevistado 27, quando a família respondia

sobre os projetos de futuro:

Ter a gente tem muito projeto, né? Se tivesse ajuda, a pessoa tem que ir lutando né? Não tem uma
associação. Se tivesse uma associação, as pessoa tinha muito projeto pra fazer aqui, mas não tem,
né? Se tivesse uma cooperativa, quanto que ajudava o povo? Né, mas não tem [..] a pessoa tem
vontade de trabalhar e não, não ter tipo de fazer, não tem quem dê uma ajuda, uma força, né?

Observando o quadro da mão de obra utilizada no estabelecimento, é possível

melhor compreender o quadro das estratégias de trabalho e de composição da renda familiar.

Das 32 famílias, 100% utilizam mão de obra familiar. O que chama a atenção é que 15 das 32

famílias utilizam trabalhadores temporários, o que segue a tendência das demais comunidades

(12 famílias em Mergulhão e 21 em Santo Amaro Um), mas, no entanto, mesmo que em

número reduzido, é em Postinho que há mais trabalhadores permanentes, pois 3 agricultores

disseram contar com essa modalidade de trabalho (nenhum em Santo Amaro Um e 1 em
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Mergulhão). A estratégia de troca de dias e do mutirão (pichirum) ainda está presente na

comunidade. O mais importante é o trabalho de troca de dias entre as famílias, porque são 19

famílias que usam essa modalidade de trabalho compartilhado e duas (2) famílias declararam

ainda usar do pichirum, uma envolvendo 10 pessoas e a outra disse envolver 80 pessoas. Esse

quadro vem reafirmar a necessidade do trabalho dos diaristas como estratégia suplementar ao

trabalho familiar que se vê em grande medida comprometido com o trabalho assalariado fora

do estabelecimento. Para garantir a produção agrícola, mesmo apenas para o autoconsumo, é

preciso recorrer ao trabalho externo à família. Há, também, as necessidades dos produtores de

fumo nos períodos de colheita e secagem deste, os quais demandam mais mão de obra,

inclusive, é na produção do fumo que mais se ouvia falar da troca de dias ou do pichirum

(“mais pequeno” como disse o entrevistado 27).

Ao que parece, a tradição também está presente nessa dinâmica do trabalho na

comunidade, porque os antigos pichirum eram realizados na maioria das vezes nos períodos

de muito trabalho na lavoura, seja pelo volume dos cultivos e das técnicas mais rudimentares,

seja porque os responsáveis e os homens mais velhos muitas vezes estavam ausentes,

trabalhando em lugares distantes para prover os recursos monetários de forma a manter a

família no estabelecimento rural. Há, portanto, a permanência de estratégias de trabalho e de

obtenção da renda monetária que são tradicionais na comunidade e as mudanças verificadas

estão vinculadas mais às oportunidades que se abriram com as empresas reflorestadoras que

ficam no entorno da comunidade, o que penaliza menos as famílias porque os deslocamentos

agora são mais curtos e a presença mais freqüente dos homens da casa está assegurada.

É possível supor que as precárias condições de vida de grande parte das famílias

de Postinho estão relacionadas com as restritas possibilidades para uma agricultura que

ultrapasse a produção tradicional voltada para o autoconsumo e o vínculo (necessário) da

produção agrícola com o cultivo do fumo, pelas condições de acesso à assistência técnica,

infra-estrutura e comercialização garantida pelo sistema de contratualização. Precariedade,

também, pelas condições do trabalho assalariado ou “empreitado” realizado pelas famílias,

porque, na maioria dos casos, são mantidos sob regime informal e sem nenhum tipo de

garantia trabalhista ou de segurança no trabalho. Em geral, são contratados e têm seus

serviços fiscalizados pelos chamados “gatos” ou pelos “capatazes” das empresas terceirizadas,

que são os intermediários entre as empresas reflorestadoras e os trabalhadores. Soma-se,

ainda, a falta de políticas públicas que ultrapassem os programas (necessários) de assistência

social e invistam nas potencialidades das famílias e da comunidade.
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Os dois depoimentos a seguir demonstram a luta da família, que combina

constantemente o trabalho assalariado com as atividades na agricultura (normalmente com o

cultivo do fumo), pela permanência no estabelecimento familiar. Esses dois casos foram

exemplares da dinâmica da relação entre a mudança e a luta pela permanência, porque, no

período de um ano entre a entrevista dirigida em 2004 (aplicação do formulário com todos os

agricultores) e a guiada em 2005 (com os 7 selecionados), houve mudanças importantes nos

sistemas produtivos e no trabalho da família. No caso do entrevistado nº28, o responsável

pelo estabelecimento entrevistado em 2004 era um parente que havia arrendado a terra para o

cultivo do fumo e da salsa e, não obtendo nenhum êxito, passou a trabalhar como motorista

para um dos “carvoeiros” da comunidade, voltando, portanto, o estabelecimento a ser

administrado pelos proprietários. Na época, o proprietário havia decidido ser pedreiro na

cidade de Tijucas e a esposa merendeira na escola municipal. A única vantagem conquistada,

segundo ele, foi ter comprado um carro que entrou no negócio de uma parcela de terra

adquirida pela família e que vai servir ao projeto de reflorestamento – principal objetivo deles

(inclusive o motivo para optar novamente pelo fumo, como já referido no capítulo 3). O casal

disse:

No ano que passou, ano passado trabaiei de pedrero, eu tinha parado co fumo e arendei pro parente
que tava na tera quando voceis tiverum aqui [..] ma to vortando agora prantá fumo né. [..] (fala a
esposa) “é porque eu veja já trabalhava fora em 1985, trabaiei uns oito ano e saí fui co marido pra
Joinvile [..] daí voltei pra cá pra lavora e plantamo fumo pur 8 ano [..] agora faiz dois ano que sô
merendeira no colégio [..] ah, sei lá, eu gosto, de faze de tudo um pouco. É bom mudá, né. [..]
agora não, muito pouco salário, não vale mais a pena. Salário de trezentos reais é muita micharia,
né? Dá uma vergonha. [..] é, que nem as vezes eu fico tiririca de braba, né?  Daí demo o carro num
negócio aqui e compramo esse pedaço mais de terra pra plantá o eucalipto [..] e to pensando em
voltá pra lavora, tamo pensando uns projeto diferente” É, porque vortá pro fumo é porque nóis
tamo interessado nas muda de eucalipto...tipo a firma do fumo na verdade ela incentiva dessa
maneira e ela fornece a muda de eucalipto, ela mesmo fornece... o que interessa é plantá. Tipo a
gente paga, ela vem faze o pidido de quantos mir pé de fumo a gente qué, 30 mil, então elis querem
sabe quanto de eucapilto? Que nem este ano nóis dissemo, nóis queremo mil muda de eucalipto.
Pro ano que vem por exempro nóis não podemo faze tudo também porque elis cobram, daí vai
aumentado os valor pra nóis pagá a firma. Ano que vem por exemplo eles vem de vorta, faze o
novo pedido. Daí nóis vamo quere duas mir. [..] nóis queremo chega em dez mil eucalipto
(entrevistado 28).

O segundo depoimento, abaixo, demonstra o trajeto oposto percorrido pelo

responsável pelo estabelecimento. Era um plantador de fumo –  na entrevista em 2004 estava

registrada essa atividade e os ganhos obtidos no ano referência (2003/2004) –  que passa a ser

empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Confloresta, ou seja, um

trabalhador por empreitada no corte do pinus. Esse depoimento ilustra uma das melhores

situações de contrato, porque “tem a carteira assinada”, mas revela, mesmo assim, as
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condições de precariedade das relações de trabalho porque nem é registrado o que de fato

ganha, nem o salário é garantido, pois depende exclusivamente da produção efetivamente

feita. De qualquer forma, o entrevistado 11 demonstra as vantagens dessa nova opção em

relação ao extenuante trabalho com o fumo, o que coloca em evidência a falta de opções para

a agricultura.

Foi uns doze, quinze anos plantando fumo junto co pai [..] é, porque daí depois ainda eu toquei, né?
Mais dois anos, né? Faz... no caso eu agora faz dois, é dois ano que parei. Eu fiquei um tempo
parado e voltei plantá fumo, mas daí eu achei que não tava compensando mais. [..] Aí os juro já não
era aquela coisa quando o pai começou, pegava o dinheiro tudo sem juro. Aí já começou a vim juro
em cima de juro, nos últimos ano nós tava trabalhando pro banco já, não tava... tipo, a produção do
fumo vinha tudo descontado em dívida já. Daí eu achei que não valia a pena [..] fui trabalha na
Confloresta, né. Que no fumo ainda é uma vez por ano, né? Que a gente se vê dinheiro, né? E na
Confloresta é o caso que todo mês a gente tem, tem... seje pouco, mas sabe que vem, né.[..] não,
não, lá já é empreita [..] eu ganho por produção, né. [..] mas é carteira registrada, tudo, tudo normal,
né. A única diferença é que é por empreita. [..] a única diferença é que se a gente faiz uma
produção a gente ganha, se não faze nada não ganha nada. [..] os direito da gente a gente tem por
base o salário que tá na carteira [..] mas se não tiver produção não ganha aquele salário. [..] não tem
salário nada. [..] na verdade eu achei mais vantagem largá o fumo e i pra confloresta, eu achei [..] é
que lá na Confloresta a gente trabalha menos. É mais pesado, o serviço é mais pesado, mas trabalha
bem menos que no fumo. No fumo, pra ter uma boa safra, quando começou o canteiro já tá sempre
ali, ao menos uma vez por dia tem que dá uma olhada, tem que sempre tá ali cuidando. E começou
a colheita, é sol, é chuva, é noite, não tem, não tem hora. Na verdade, eu trabalhava sem hora pra
almoço, sem hora pra café, sem hora pra dormi e com muitos venenos também, né? [..] o trabalho
na Confloresta eu, eu vou todo dia, sempre tiro as horas pra planta o milho, tirei, né? Mas a gente já
trabalha menos, trabalha menos. Se quiser parar quatro, cinco hora pára e o fumo não tem como a
gente tá vendo precisando lá e a gente parar, né? [..] eu trabalho no corte, só no corte.[..] os
equipamento é tudo da firma da tercerizada né [..] é a firma Agroscope, né. [..] nóis usamo cavalo e
moto serra só [..] usa bastante o cavalo. Na verdade, dessa firma só nós que usamo cavalo, tamo em
três só. Acho que ele tem uns quarenta funcionário mais ou menos e nós tamos em três cós cavalo.
[..] porque a gente, não tem condição de comprá um trator. E na verdade não pode... a gente não
pode ter trator mais, né? Tem que ser tudo da firma. E daí a gente, pra gente passar a ganhar
mensalmente e pra nós eu acho que é pior mensalmente. É, eu acho que o salário é baixo e com
chuva não dá pra parar, tem que tá lá no mato. Tem que cumpri horário, né. [..] Os cavalo são nosso
mesmo, mas já a Confloresta vem a reclamar que os cavalo tinha que ser da firma. [..] mas eles não
fornece, não fornece.[..] não, assim diretamente a gente não perdeu cavalo, mas a gente vê a
diferença do cavalo mês por mês, o tanto que ele enfraquece. [..] é serviço pesado, né. Totalmente
diferente do serviço da roça. O cavalo vai descaindo. É, num levantamento que eles fizeram, que
um cavalo máximo que três ano não agüentava nesse serviço. E o meu cavalo já tá com dois ano e
eu to vendo bastante dificuldade nele já, né [..] a gente vê que as perna dele tá presa, né? Tropeça
muito também, né? Devido faze força todo dia, né? [´..] provável que vai ter que troca. Na verdade
eu já tenho outro que eu to preparando pra colocá lá, né? Mas... na verdade eu tenho dó também.
(entrevistado 11).

A constatação, portanto, é de que, no caso de Postinho, são as atividades agrícolas

remuneradas fora do estabelecimento, em geral realizadas pelo responsável e ou filhos mais

velhos, a principal fonte de renda de grande parte das famílias pesquisadas. A pluriatividade

também é uma importante estratégia amparada na tradição dos agricultores dessa comunidade,

principalmente através do assalariamento em atividades não-agrícolas e da transformação

extrativista do carvão. A produção agropecuária está, em grande parte dos casos, associada ao
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autoconsumo da família e da criação e, com menor número de produtores, à produção do

fumo, grãos, batata salsa, inhame e a pecuária. Destaca-se uma das estratégias encontradas

apenas aí: os agricultores recorrem ou ao trabalho remunerado (ou autônomo) em atividades

externas ao estabelecimento familiar ou utilizam suas terras para a produção mercantil,

dependendo da avaliação que a família faz sobre qual é mais vantajosa em dado momento.

Essa avaliação sobre o que é mais pertinente para a família depende, normalmente, das

dificuldades enfrentadas para obter a renda monetária, dos preços de seus produtos no

mercado, das condições de financiamento da produção, do acesso à assistência técnica, da

disponibilidade de mão de obra e da penosidade ou não para a família.

Essa mobilidade constante entre agricultura e trabalho externo ao estabelecimento

familiar é uma estratégia fundamental na reprodução social dessas famílias, no entanto, pode-

se supor que essa inconstância coloca a família e o estabelecimento em situações de maior

vulnerabilidade econômica e social, afinal, a fragmentação das experiências produtivas rompe

com a acumulação de aprendizados que podem ser convertidos para outras experiências

agrícolas e, por isso, ficam muito dependentes da assistência técnica e da pauta de produtos

que facilitam o processo de produção e comercialização. Claro que esses fatores não estão

dissociados da falta de políticas públicas e assistência técnica mais presentes e voltadas para a

agricultura, nem dos problemas concretos com o isolamento em relação aos mercados, mas

pode explicar porque as experiências de mudança dos sistemas produtivos tradicionais, nas

décadas de 80/90, não obtiveram grandes resultados. Esses aspectos podem ser validados pelo

fato de que as experiências mais positivas, ou as famílias se encontram em melhores

condições de vida, são aquelas que são produtoras de fumo e salsa ou criam gado

(entrevistados 12, 18, 23, 25, 26) há mais tempo, mantendo uma produção mais diversificada

para o autoconsumo. Mas são famílias também pluriativas já que em todas elas há um ou mais

membros com alguma atividade extra-agrícola, como o trabalho assalariado de filho/filha ou

esposa ou os responsáveis que são “freteiro” (transporte) e/ou “carvoeiro” (limpa, empacota e

vende carvão).

Em Santo Amaro Um, a força da produção agropecuária se revela nos dados, como

pode ser verificado no anexo 17. Dos 40 agricultores entrevistados, 38 têm renda oriunda da

produção agropecuária e, desses, 25 têm mais de 50% da renda total proveniente dessas

atividades. A mair parte dos derivados da produção agropecuária é destinada ao consumo

familiar, mas alguns vendem o excedente de ovos, leite, mel (no caso do entrevistado 34, a

venda do mel representou 56% da renda familiar), bem como alguns poucos produtos
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artesanais, como conservas (só o entrevistado 7: 0,1% da renda), bolos, bolachas e tortas para

venda aos vizinhos (só o entrevistado 10) e queijo (entrevistados 10 e 30), o que denota a

pequena contribuição dessa renda para a grande maioria dos entrevistados, muito diferente de

Mergulhão. Dos 11 aposentados ou pensionistas da comunidade, 7 têm mais de 60% da renda

familiar proveniente dessa fonte de recursos. Existem 11 famílias com renda proveniente do

trabalho não agrícola, mas apenas 3 têm mais de 60% dessa fonte e 1 caso no qual a renda é

dividida entre 50% da produção agrícola e 50% do trabalho não agrícola. Ao inverso de

Postinho, em Santo Amaro Um, a maior incidência de trabalho externo ao estabelecimento é o

trabalho não agrícola, com 11 casos, dos quais 7 famílias têm mais de 60% da renda

proveniente dessa fonte de recursos. O trabalho remunerado em trabalhos agrícolas fora do

estabelecimento são 6 casos, com apenas 1 tendo mais de 60% da renda dessas atividades. Há

três famílias que recebem recursos de programas sociais e 5 que têm renda de outras fontes –

ambas as situações não chegam a significar mais de 23% da renda familiar total.

 O que demonstram os dados acima é de que, em Santo Amaro Um, as atividades

mais importantes para a maioria absoluta das famílias são aquelas vinculadas diretamente à

agricultura. São essas as atividades que mais demandam trabalho, esforço e organização da

família. Todavia, a pluriatividade está presente e tem um importante papel nas estratégias de

manutenção de muitas famílias, ou como complemento do orçamento de outras, ou ainda

como uma opção concreta de trabalho para os jovens. O trabalho externo remunerado em

atividades agrícolas é, em geral, dos “camaradas”, que são diaristas contratados na própria

comunidade, em função da grande demanda de mão de obra nas atividades da olericultura,

fruticultura e do fumo. Essa demanda, sob a ótica dos agricultores da comunidade, é

responsável pela valorização dessa mão de obra que por vezes torna-se inacessível para

muitos. O trabalho assalariado (dentro ou fora do estabelecimento) ou autônomo extra-

agrícola, em geral está vinculado às lavadoras (lavam, encaixotam, transportam e vendem)

que comercializam via CEASA e são responsáveis pelo emprego de um número significativo

de jovens. No geral, as lavadoras são empreendimentos dos filhos ou membros mais jovens

que vem ampliando as atividades das famílias pioneiras e têm as sedes nos estabelecimentos

dos pais ou sogros. Pode-se afirmar que a pluriatividade nesse caso é uma estratégia de

reprodução social das famílias “domiciliadas nos espaços rurais que combinam a atividade

agrícola com outras formas de ocupação em atividades não-agrícolas” em que “a

pluriatividade resulta da interação entre as decisões individuais e familiares com o contexto

social e econômico em que estão inseridas” (SCHNEIDER, 2003, P. 231). O depoimento a
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seguir é de um líder da comunidade que participa ativamente da associação “da água” e “das

máquinas”.

Eu cuido da água [..] ganho um salário aqui é da comunidade mesmo[..] a comunidade paga água,
por exemplo, onze real por casa, que nós cobramo, sabe? Então tira a reserva que a prefeitura
cortou tudo os gasto que ela dava aqui também ela cortou.[..] então nóis temo que paga a luiz, a... o
eletricista que vem de fora até aqui, tem que paga, daí o meu salário e a reserva que sobra tá no
banco, daí o Joel (filho) é o tisorero e ele põe no banco. Acho que deve ter ainda uns treis mil reais
que tá no banco já, que tá sobrando já sabe? [..] o Fundo da associação.[..] tá pra dois ano que eu to
nessa água [..] é a primeira vez que tenho salário.[..] (fala a esposa) “é, só que ele não é registrado,
nada [..] eu sô aposentada porque fui professora por 30 ano”.. [..] o fio, ele mora nessa casa do
lado, ele é técnico agrícola e trabalha na prefeitura, ele num dexa de cuida das lavora e das fruta
aqui [..] no final de semana ele num pára....(entrevistado 9)

No caso do entrevistado 13, o casal é aposentado e vive praticamente da renda da

aposentadoria e da produção para o autoconsumo, mas sempre viveu da lavoura e seus filhos

(3 homens e 1 moça) trabalham como assalariados ou diaristas em trabalho agrícola e não

agrícola fora do estabelecimento. Como “camarada”, trabalham com as famílias da

comunidade, às vezes chegam a plantar em parceria (em 2004 foi a salsa em 2005 o fumo), e,

nas atividades não agrícolas, normalmente empregam-se nas lavadora ou saem para trabalhar

fora da comunidade. Exemplo disso é um dos filhos que tinha acabado de ser demitido de uma

serraria e estava de volta em casa à procura de novo emprego. O ganho dos rapazes, em geral,

é para as despesas deles, “é pra eles faze as coisas pra eles”; porém continuam vivendo com

os pais e mantendo os vínculos com a agricultura. Segundo o filho mais moço:

Aqui tem trabalho se tiver, como diz o ditado, se tiver vontade de trabalhar serviço tem [..] só que
tem uns forgado que não querem nada com nada, daí não adiante ter serviço, né? [..] olha, eu tava
trabalhando direto aqui com o Airton Pereira, sabe? [..] ele tem um lavador, daí nós puxava a
mercadoria de fora, daí quando eu saí dali, ta fazendo um mês, antes de eu ir acertar de plantar com
o seu Jair o fumo, é, daí eu fiquei acho que uma semana em casa. Ninguém sabia que eu tava em
casa já, todo mundo pensava que eu tava lá ainda [..] daí eu saí uma tarde aí, daí já sobrou serviço
[..] daí como eu já tinha plantado com o seu Jair um ano, daí ele vai querer plantar de novo, digo,
acho que vou querer plantar sim. Daí já acertemo o troço com ele, fiquei por ali mesmo. Cheguei a
ficar uma semana...sem trabalho..[..] é, do intervalo que eu saí de um até pegar outro [..] é, se
quiser trabalhar, que nem nesse um daí eu recebo por safra [..] é, mas daí os outros serviços que eu
faço, daí sempre [..] é, o fumo é só a hora que nós mandar tudo pra companhia, daí a gente recebe
[..] é, ahã, daí pega mais ajuntado, né? [..] vê a cor do dinheiro [..] por dia daí varia de tipo de
camarada, de conforme trabalha. Temo de quinze até vinte e cinco [..] olha, eu é de vinte e dois a
vinte a cinco [..] é... não que a gente teja se gabando, né? Mas... a gente sempre consegue ganha um
pouquinho melhor [..] é até, segunda feira, nós tava folgando, daí o Agenor veio aí chamar nós pra
arrancar salsa [..] daí, só que esse é uma vez por outra, quando tá muito apurado a salsa, tá bom o
preço, daí tinha noventa caxa pra arrancar e tava meio sozinho aí. Daí fui eu e o meu irmão mais
velho ali... ele pagou trintão cada um. (filho do entrevistado 13)

A ocupação dos residentes, declarada pelos 40 entrevistados, confirma a

predominância da atividade da agricultura combinada com uma importante pluriatividade das
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famílias. Os 40 entrevistados declararam que têm membros como agricultores na ocupação

principal, sendo o total de membros nessa condição de 109 pessoas. Soma-se o fato de que 21

declararam ter membros com ocupação secundária como agricultor (33 membros no total). Do

total, 3 declaram ter membros com ocupação principal em atividades agrícolas remuneradas

fora do estabelecimento (total de 4 pessoas) e uma família têm 3 membros na agroindústria. Já

11 declararam ter membros assalariados em atividades não agrícolas dentro ou fora do

estabelecimento como ocupação principal (total de 13 pessoas) e mais 5 famílias têm

membros nessa atividade como ocupação secundária (total de 6 pessoas). Três (3) famílias

têm membros como autônomo como ocupação principal (total de 4 pessoas) e 8 como

ocupação secundária (total de 11 membros). Como é possível deduzir através dos dados,

geralmente, os membros que possuem uma ocupação secundária têm na agricultura sua

ocupação principal.

As famílias de Santo Amaro Um estão diretamente envolvidas com a agricultura,

seja porque a maioria absoluta é produtora de alimentos voltados em geral para o CEASA,

seja porque as atividades das lavadoras são dependentes da produção agrícola. No entanto,

nos últimos anos, a atividade das lavadoras vem assumindo um papel no mercado das

olerículas que ultrapassa o simples beneficiamento e comercialização dos produtos da

comunidade, avançando para operar com maior volume de produtos oriundos de outras

regiões ou até de outros estados. Isso, por um lado, afeta diretamente os preços e seleciona os

produtos mais competitivos da comunidade, o que, em se tratando da olericultura e

fruticultura, gera uma constante e ameaçadora instabilidade. Por outro, vem empregando cada

vez mais pessoas, o que de certo modo garante a permanência de muitos membros e de

famílias na comunidade. Mas a pluriatividade também comporta outras opções, mesmo em

menor escala, o que se aproxima das experiências mais comuns em outras comunidades

rurais, como são os casos de funcionários públicos, de pequenos comércios etc.

Outro dado cuja análise é importante é a utilização da mão de obra no interior do

estabelecimento rural. Todas as famílias disseram que a principal mão de obra é a familiar

(100%), associada, em muitos casos (21 entrevistados), com o trabalho temporário dos

“camaradas”. O que chama a atenção é a forte presença da troca de dias entre as famílias, já

que 26 entrevistados declararam praticar essa modalidade de trabalho, variando de 5 dias até

100 dias no ano. É muito comum a troca entre os parentes e entre os vizinhos, normalmente

no plantio e na colheita. O que se deduz dos dados é que as atividades da olericultura,

fruticultura, grãos, e mais recentemente o fumo, são os sistemas produtivos mais importantes

na comunidade, requerendo um volume muito grande de mão de obra, o que é não atendido



243

pelo número de membros cada vez mais reduzido no interior de cada família. A conjugação

de trabalho familiar com a troca de dias e ainda a contratação dos camaradas, em geral

membros das famílias vizinhas, constituem as principais estratégias de trabalho para atender

às necessidades das opções produtivas dessas famílias e remetem a aspectos importantes da

tradição aliados com aspectos da modernização. Entretanto, os recursos financeiros oriundos

dessas atividades nem sempre vem compensando todas as famílias. Por isso a pluriatividade

ocupa um espaço importante para a reprodução social destas.

As atuais lavadoras não são uma novidade para as famílias dessa comunidade. Elas

tiveram início com os pais e até avós dos atuais proprietários, mas tinham uma ligação

exclusiva com a produção local. Essas pequenas empresas vivem hoje outras experiências e

dificuldades, trazendo melhorias financeiras para as famílias, pela ampliação das relações com

o mercado. O depoimento a seguir é ilustrativo dessa trajetória e da dinâmica de uma família

pluriativa que combina várias atividades distribuídas entre os vários membros da família:

Em Santo Amaro é seis lavadera, no Araguaia (comunidade vizinha) tem mais umas sete. Aqui no
Santo Amaro se contá todas são umas quinze lavadera, dezesseis. Mas maior são menos né. Meu
filho tem box no CEASA, daí ele lava quinhentas caxa por dia, mil caxa...mas farta incentivo pras
lavadora [..] porque cresceu os lavador, então a turma não puderam construir, né? Falta um
finaciamento e coisa [..] porque as lavadera hoje tem cinco funcionário por média cada uma. No
caso do filho ali é quatro, cinco camarada, direto.[..] é tudo gente daqui mesmo.[..] o governo não
qué, né? Trabalha bastante piazada, mas incentiva [..] não é pesado, o trabalho da lavadera. Toda
lavadera tem firma no Ceasa, tem que te a micro empresa, né, ah se o governo, os político ajudasse
né.as lavadora é tudo de família daqui, vai de pai pra filho. Começou de dez anos pra cá.[..] na
verdade deu uma virada há cinco anos [..] antigamente tinha muito incentivo, veio o projeto das
bacia, veio lavadera financiada. O começo daí outros governos não pegaram forte, né. [..] daí os
veio pararam e os filho começaram, do filho veio pra neto. O meu filho mesmo tem três piá, dois já
trabalham de ajudadeiro, pega caixa, carrega, isso aí nunca para, né. Por isso tem que ser um troço
que é tradição, né? [..] é o CEASA ajudo um pouco, porque a central ali, né? (fala o filho) “eles tão
cumplicando um pouco [..] porque tem uma equipe que quer estragar o trabalhador que tá
trabalhando. [..] é que eles chegam ali, você, as vez, agora acalmou um pouquinho. Ce não pode
levá uma caixa de cenoura de um amigo. Só que daí eles jogaram num box muito ruim, sabe? Nós
gastemo, a gente mesmo, porque nós temo... quantos anos o pai tem no Ceasa?” a minha carteirinha
tem... é de mil novecento e setenta e quatro [..] é trinta, quarenta ano de CEASA. [..] mas hoje é
mais difícil porque exigem muita coisa. [..] (fala o filho) “a parte de box eles querem dize que aqui
virou quase só um comércio de produção, né. Compra e planta, né [..] só que o cara planta um
pouco, mas pra vale a pena tem que caregá mais dos vizinho pra ajudar, porque daí tem funcionário
e a despesa lá é grande ali no Ceasa. No Ceasa é trinta real, quarenta por dia só pra estaciona. E o
box é caro e jogam no lugar que não tem uma área de comércio, de movimento, né? [..] ali o nosso
box é uma área deserta. Só vende quem tem freguesia, no causo do pai. Lá pro cara que tá
começando ele só se quebra. [..] ah, nóis paga no box dá seiscentos, setecentos o condomínio, mais
luz, água, funcionário, quem tem lá funcionário é: mil e duzentos, mil e trezentos por mês né. O
Ceasa tem um debate, porque tem “picareta”, como dizem eles, são os atravessador. Mais elis não
tão vendo que se eu ganho fretinho também eu ajudo o outro a vende. Me ajuda e te ajuda, né? Só
que é muito perseguido, muito fiscal em cima lá” Mas eu concordo com eles. Tem que fazer
conforme você tem, eles não podem te dar um atestado que você não é [..] eu nunca me
perturbaram [..] só que eles tão prejudicando, né? A mercadoria é do lugar, produto da região,
processamento da zona metropolitana de Curitiba, né? Não podiam, tinha que pode puxar lá na
pedra [..] tem fiscal que vem ver se é produtor mas é lá durante o Ceasa que nós desconfia. [..]
depois que entrou o Gilberto, ele é mais ou menos, também não tenho queixa, mas não é flor que se
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cheire. Mas é que incomoda a turma do campo, né? Não é que gente veja, por exemplo a gente vê
pelos outros, né? Pra vende aí vai da pessoa, né? Ali é a tal coisa, quem chora mais... quem tem
mais freguês. Santo Amaro é forte pra vende as coisa lá no Ceasa. É Santo Amaro e São José que
mais conhece a turma e que mais vende. Só que tem cara que tava em alta e tá quebrado hoje por
causa do Ceasa. Tá começando a voltar de volta [..] quebro por causa do calote, né? Ceasa é muito
perigoso. Mas aqui se trabalha. Eu quero vê o cara que agüenta o batente uma semana pegando dia
intero na lavadera. Vá pro Ceasa uma hora da manhã, fique lá andando, chegue lá dormindo até dez
horas, levante no outro dia, uma hora vai, fique só andando. Pra vê se o cara agüenta” [..] domingo
o piá veio, tava ali  ele tinha que leva cem caixa pro box, trabalhou de meio dia até cinco hora
lavando [..] daí é nós, nós mesmo. O outro filho trabalha na prefeitura lá, ele é técnico agrícola. Ele
chega de lá cinco hora, planta cheiro verde, planta couve, cuida das fruta, vai pra roça. Amanhã ele
trabalha o dia inteiro, segunda vai trabalhar, chega de tarde e vai trabalhar até dez hora, onze hora
da noite na mercearia. É tudo assim. [..] temo sete alqueire de chão [..] e os filho tão tudo em cima
desse terreno. Trabalham aqui tudo, tudo, são quatro filho. O mais novo também ta construindo a
casa dele ali do lado, os outro já tem cada um a sua né. Ah tem o beneficiador de grãos que toco eu
mais o outro filho. A mercearia ah, esse faz cinco anos mais ou menos [..] geralmente, quem cuida
é o piá assim a tarde e a mulher na verdade. (fala o filho) “porque foi a mãe que fez, tocou o pai no
peito, o que ela pode fazê ela fez. [..] a mãe pegou e disse vou tocá lá. Pegou meia dúzia de garrafa
e umas coisinha, e foi comprando lá, e foi comprando, e foi dando certo que tem muito chacreiro,
né? E foi tocando lá, lá onde que tá aquela barraquinha perto da cancha de bola lá. E um joguinho a
noite. [..]mas era mais longe da casa né ela vinha a pé pra casa, nessa estrada [..] é, o piá ajudava de
noite, tava estudando no colégio e ajudando de noite”. E a gente sempre olhava, mas é difícil
porque tava cansado, né? E ela disse, vou faze um perto de casa lá. Eu digo ma não faiz, e ela a
faço, Deus me ajuda, eu faço. Daí carcou a máquina um dia ali, e começou. Ergueu, se apurou,
pagou, fez ali aquele barraco. [..] ah, ela tinha o sonho dela. Ela construiu, construiu casa e a
capelinha, ela tinha uma esperança com a capelinha que mesmo muito apurada ela batalhou. Ela fez
a maioria com o cheiro verde. Durou uns dez anos comprando tijolo, depois daí nós se quebremo
umas hora, daí foi dado uma incentivada [..] é um gigante essa mulher. (fala o filho) “E assim
mesmo o pai não queria, o pai era teimoso, que ele tinha medo... não, faça mas ela: vou fazer”.
(entrevistado 34)

Esse depoimento evidencia vários aspectos do processo de escolha e de definição

das estratégias familiares. Ele é ilustrativo da participação das mulheres tanto no trabalho

agrícola como na diversificação das atividades das famílias, o que se verificou em muitos

casos dessa comunidade, assim como em Postinho e Mergulhão. É ilustrativo também em

relação ao modo como as estratégias estão vinculadas aos projetos e aos sonhos que a família

possui e que motivam seus membros para a ação. E, finalmente, demonstra que as conquistas

no seio da agricultura familiar estão aliadas a uma expressiva penosidade, porque elas

implicam um significativo volume de trabalho e de esforço físico, que é avaliado como

compensador somente quando a família conquista ganhos em qualidade de vida e satisfação

de seus projetos familiares.  Na última fase da pesquisa de campo (19 famílias selecionadas),

foi possível verificar que, com raras exceções, quando perguntados sobre quem decidia sobre

as atividades a serem realizadas pela família, a maioria absoluta respondia que tudo era

conversado, principalmente entre o casal, mas também com os filhos homens quando se

tratava mais da produção e com todos os membros quando as decisões remetiam a outras

questões. Isso nem sempre acontece sem tensões entre opiniões divergentes, mas a grande
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maioria revelou que acabavam levando em frente as idéias conversadas, e de certo modo

acordadas, entre eles.

 Para concluir, é possível afirmar que a agricultura é um espaço relevante na

dinâmica da renda e do trabalho familiar. Em torno de 51% (48) do total dos agricultores

entrevistados nas três comunidades (94) têm, como principal fonte de renda monetária (50% e

mais), as atividades da agricultura (lavoura e pecuária), incluindo os derivados como leite,

ovos etc. Desses, 25 (63% das 40 famílias) famílias estão em Santo Amaro Um, 13 (41% das

32 famílias) em Postinho e 10 (45% das 22 famílias) em Mergulhão. A totalidade das famílias

produz para o autoconsumo, ainda que em pequeno volume e baixa diversificação. Essa

dinâmica entre uma significativa produção para venda e para o consumo familiar (e para

criação ou adubo) está vinculada à tradição que acompanha a história da família em sua

relação com a terra e com a agricultura. Mesmo quando o assalariamento, a pluriatividade ou

a aposentadoria passam a ser as principais fontes de renda, é a produção agropecuária que

reafirma as características básicas da agricultura familiar no Brasil. Um formato de agricultura

que luta, através de diversas estratégias estabelecidas pelos agricultores na relação com a

situação social em que se encontram, para manter e preservar o habitus e as práticas que

caracterizam um modo de vida. Assim, é a agricultura familiar que comporta as múltiplas

estratégias de trabalho e de sobrevivência, porque ela luta incessantemente para ocupar e

manter seu lugar na estrutura social e econômica brasileira.

4.2.2. O  alimento, a saúde e o saber dos agricultores: aspectos culturais e a

segurança alimentar

A alimentação como um aspecto chave na reprodução das espécies (como o

acasalamento e o abrigo), diz Porto-Gonsálves (2004), é responsável pela constituição de

hábitats e de hábitos. As diferentes territorialidades foram e continuam sendo constituídas, em

grande medida, em torno da organização social, a qual tem por base as necessidades

fundamentais da busca pelo alimento e pelo abrigo, capazes de garantir a reprodutividade dos

homens. A combinação da agricultura com o extrativismo vem acompanhando a história da

humanidade e vem, através dos tempos, garantindo a “segurança alimentar” dos seres

humanos. As agriculturas como práticas de domesticar espécies vegetais e animais para

“torná-los parte de nossa casa” colocam em evidência a complexa relação entre o espaço

físico e o espaço social (territorialidades) em diferentes culturas. No entanto, para garantir a

segurança alimentar, diz o autor, foi necessário obter o produto –  o alimento – mas também o
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domínio sobre o processo de produção-reprodução, o que pressupõe conhecimentos, “daí a

diversidade cultural se tornar uma questão política central” (PORTO-GONSÁLVES, 2004, p.

89). A questão que se coloca é a respeito de como esses conhecimentos vêm, ao longo do

processo de modernização do campo, nas últimas 4 décadas, sendo cada vez mais

monopolizados pela ciência/técnica que os transforma  em domínios de grandes oligopólios e

submetem os agricultores ao risco da perda desses saberes e domínios69.

Como vimos no terceiro capítulo, nas três comunidades foram identificadas três

fases de desenvolvimento, as quais, embora cada qual mantendo suas particularidades

históricas, possuem aspectos comuns que revelam os impactos, as pressões, as crises, as

oportunidades e os graus diferenciados das mudanças ocorridas nas famílias, nos sistemas

produtivos e no patrimônio fundiário após o processo de modernização do rural brasileiro. A

tradição da agricultura camponesa que se mantinha na Região Metropolitana de Curitiba tinha

por base a importante participação dos caboclos e dos colonos que ocuparam as colônias no

entorno de Curitiba (no caso desse estudo, refere-se aos italianos e aos poloneses) e que

desenvolveram atividades extrativistas (erva-mate, madeira, carvão) e produtivas (milho,

feijão, criações - principalmente de suíno) voltadas mais para o autoconsumo e venda do

excedente. Essa tradição foi se modificando com a política de modernização conservadora do

campo brasileiro, que penetrou nas três comunidades estudadas de forma e por meios

diferenciados, mas atingiu cedo ou tarde muitos aspectos da vida camponesa, modificando

seus sistemas produtivos e inserindo com maior ou menor intensidade o pacote tecnológico

(Revolução Verde e motomecanização).

As principais mudanças técnicas sentidas pelos agricultores dizem respeito, como

vários depoimentos registraram, às mudanças no cultivo do milho e do feijão. Ora, essas eram

e continuam sendo as principais culturas  desenvolvidas pela maioria dessas famílias e têm

um aspecto simbólico forte demonstrado nos depoimentos da última fase da pesquisa de

campo, pois todos referiram-se a tais mudanças como o grande marco das alterações técnicas

e na vida das famílias. Um marco que, mais que simbólico, representava a adoção de uma

tecnologia que retirava pouco a pouco o domínio sobre o processo de produção/reprodução

“porque as sementes não vingam mais de que duas planta”. As vantagens da semente híbrida e

                                                
69 O domínio sobre um tipo de conhecimento: o técnico-científico, regulamentado juridicamente pelas patentes,
vem sendo monopolizado pelas grandes corporações. Há uma concentração dessa dependência expressada na
produção mundial dos 4 principais grãos  trigo, arroz, milho e soja. Segundo Gallinkin, 2002, citado por Porto-
Gonsálves (2004, p. 94), apenas 5 países – Estados Unidos, Canadá, França, Austrália e Argentina são
responsáveis por 88% das exportações mundiais de trigo; Tailândia, Vietnã, Estados Unidos e China representam
68% da exportação do arroz. A soja, apenas os EUA, Brasil e Argentina exportam 82% da produção mundial e o
milho, só os EUA são responsáveis por 78% das exportações.
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da tecnologia que ela permite adotar (espaçamentos) são lembradas pelos agricultores, porque

há realmente maior produtividade. No entanto, ela vincula o agricultor à compra da semente e

do abubo, porque “senão não dianta nem prantá”, o que passa a exigir cada vez mais a renda

monetária para aquisição dos insumos e promove uma significativa perda de autonomia das

famílias.

Tais mudanças, como dito anteriormente, estão condicionadas às políticas públicas

baseadas no sistema de extensão rural, financiamento subsidiado e pacote tecnológico. O

senso prático dos agricultores os fez aderir às mudanças consideradas como positivas para a

família, principalmente aquelas que possibilitavam maior produção e possibilidade de renda

monetária, porque o sistema se constituía cada vez mais dependente dos recursos financeiros

para adquirir os insumos necessários para a reprodução da agricultura e das famílias. Mas pela

diversidade das condições de reprodução da agricultura familiar, verificada nas três

comunidades pesquisadas, nem os impactos nem a assimilação das mudanças foram iguais.

Isso porque as territorialidades apresentam diferenças tanto da trajetória das populações, com

seu arcabouço cultural, como nas condições ambientais e de relação com a sociedade mais

geral. Os depoimentos a seguir são muito ilustrativos dessas transformações e mostram as

diferenças existentes entre as comunidades:

Tem o agrônomo em Mandirituba [..] mas tem que ir lá, né. Primeiro tinha, agora não vem mais
curso [..] é, pra parte de lavoura eles vinha ensinar, né. E daí Mandirituba tinha muitos curso ca... a
pessoa, eu fui em vários cursos lá. Mas daí logo começou a se acabar aqueles curso, não sei, agora
parece que não tem mais, lugar nenhum não tem mais [..] já faz tempo, isso faz aí de, ih, de vinte
ano, quinze, vinte ano pra cá que acabo tudo, não tem mais, né. Mais importante foi co plantio do
milho, cos agrônomo da ACARPA. Dobrou a produção – dava 6 mil km no alqueire, purque veja
antes era prantado de 1,20m de largura a carreira e 1,0m entre as covas e sem nenhum adubo, daí
passo a dá o mesmo em meio alquere purque passou a prantá de 80cm por 30cm e tem que por
uréia e quebra a palhada do milho e incorporá né. A semente que usavum não inxiste mais na
comunidade [..] ihh, ela dava a vida intera. Agora a semente é híbrida só dá uma vez a segunda já
dá muito fraquinha. Quem troxe a semente híbrida foi a EMATER. Antigamente prantavam a roça
“no seco” depois da queima era na cinza e dava muito meior que no arado, hoje não tem mais é só
no arado e se queimá não dá, é pior que com o arado, principalmente o feijão. Ihh uso veneno em
arguma pranta pra pulvidar, que nem as batatinha ali tem que pulvidar porque senão pestia, né, eu
uso mais o monzape. (entrevistado 13 - sistema: auto-consumo – Santo Amaro Um).

ah, mudou muita coisa na propriedade.. [..] é, nossa, se eu contar tudo o jeito que plantava pra vê
hoje... [..] é, é... a gente já comenta por exemplo, o milho. O milho antigamente era mexido com
enxada, sabe? Cavava seis, sete parmo, que a gente falava, um pé do outro... você ia cuida um
rendimento pouco [..] prantava a semente por cova, e cobria a semente cô pé ainda. Aquela terra era
coberta co pé [..] a distância era o que? Um meio metro, mais até, um do outro. [..] principalmente
era, mais no toco [..] isso, daí queimava como eles faziam [..] é, isso principalmente pra fejão, né?
Plantio de fejão. [..] é, o milho também, existia bastante [..] mudou depois que o Geraldo entrou, já
veio aquele Café do Paraná, que aqueles tempo existia, hoje não, sumiu aquilo. Ele ficou aqui uns
oito ano com Café do Paraná, então ele trabalhou muitos anos com trator, a colônhia cresceu muito
aquela época [..] eles só aravam, só vieram co arado, não tinha outro implemento no trator, só arado
[..] ah, a produção daí já miorou [..] ah, ela trabalhou no período do Geraldo e o Chico os oito anos,
todo ano tava aqui. [..] eles cobravam praticamente de graça, cobravam o óleo só, se o trator
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estragava na roça, seja onde for, a prefeitura agüentava com ele, arrumava tudo, sabia? Não tinha
despesa nenhuma, e o pagamento era muito pouco [..] ah, do tempo do Geraldo Cartário, tá pra uns
vinte e cinco ano aqui. [..] daí ele troxe a Emater que veio e incentivou... esse negócio que tinha
uréia em milho, essas coisas, não existia, ninguém conhecia, já veio..[..] mas se eu não tivesse essas
máquina que eu tenho hoje, nem pomar não tinha aí. Não tinha, tinha que abandona com tudo.

No caso de Postinho, com seu relativo isolamento e pelas características

ambientais e sociais, a modernização não se refletiu em mudanças extensivas a toda a

comunidade e possibilitou apenas uma adesão muito precária às tecnologias modernas. O

mais comum foi a adesão às sementes selecionadas e ao adubo químico. Apesar disso, o

apego à tradição e as parcas políticas públicas voltadas para a agricultura vêm mantendo,

ainda, através dos tempos, um saber e um domínio sobre o processo de produção/reprodução,

mesmo que em pequena escala. O depoimento a seguir ilustra muito bem essa dinâmica e por

ser o entrevistado um dos agricultores mais ativos e em melhor condição de vida, mostra a

polêmica relação entre o conhecimento tradicional e o moderno, mas ele adere às práticas

tradicionais quando elas são avaliadas como as melhores para o sistema que desenvolve.

Assim, em Postinho, é possível perceber com mais clareza a tensão entre o moderno e o

tradicional porque a modernização foi muito precária e parcial e a tradição, na maioria dos

casos, é que garante a reprodução da agricultura e das famílias.

Isso a gente sempre fez, eu tenho plantado, eu tenho sempre feito, sempre metade da minha lavoura
é com semente própria. Do feijão só própria, agora o milho, sempre é comprado um pouco, sempre
compra uma parte, porque o milho, essa semente selecionada, elas dão um ganho maior pra gente
que planta pouca roça e precisa de bastante milho, mas, eu digo que dá pra fazer também semente
comum, esses dias eu plantei, vinte, vinte quilos de semente comum esse ano só, só semente de
paiol que eles chamam. É o tipo comprado já, o meu é o tipo comprado, mas é uma variedade que
tem vários cruzamentos né, daí esse milho você pode plantar, é próprio pra continuar plantando,
além dela ser, uma semente resistente, ela é uma semente que alimenta bem os animais né, que é
boa de proteína, porque nós temos o milho comum também, aqui tem muito milho comum. A
maioria planta o comum, aquele milho do índio ainda, aquele amarelão [..] esse comunzao, esse é
um ótimo milho pra plantar, eles plantavam bem longe o pé, nas terras de capoeira, é bom o milho,
graúdo, bom da debulha, é um milho sadio, também quase não caruncha, porque é um milho que
tem muita palha, né. A maioria planta desse, né, só que, ele é muito baixo, de proteína, entende, o
outro ta em nove e pouco, esse tão em cinco e pouco, então você precisa do animal comer dois
quilos do outro pra se alimentar, desse aqui vai precisar comer cinco quilos, entende, entao, isso
que é a diferença que eu acabei vendo, pra mim então não compensa. Não veneno a gente não usa
em nenhum tipo de roça de milho aqui, né. O pessoal aqui, quando eles plantam em terra de cepa
que eles dizem,daí não precisa, não faz nada, só carpida e recarpida, que eles chamam, não põe
nada de uréia, nada. Ma ta diminuindo, cada vez minguando mais, porque o detalhe, é o seguinte,
no toco sempre vai fazer uma roça grande e colher pouco, né, porque planta longe e não rende a
produção [..] então da pouca produção, cada vez ta menos, menos roça de cepa, de uns cinco anos
pra cá, é, assim, tipo, faz uma quarta, meia quarta de roça de toco, quem fazia cinco, seis alqueires
é só porque é acostumado. É, queima, e planta o toco [..] meu sogro ainda ta naquele esquema de
queima tudo, porque ele é um dos que planta desse comum também, eu também já tenho botado na
cabeça dele, ele já tem plantado os variedade, já tem plantado outras sementes, mas mesmo assim,
ele continua plantando ainda, a paixão dele é os milho comum, sabugo fino, é um milho que dá três
metros de altura, né, dá umas espiguinha pequena lá em cima, muito bom o milho, pra você ver,
bom, bonito, bom de debulhar, molinho, mas, o problema é que dá cana do milho é assim, três
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metros de altura, tem que ser um pe bom pra agüentar a altura né, e dá no cerne a cana dele, a cana
passa de um ano pro outro e não apodrece, eu gosto dessas outras variedade, porque as variedade
você colheu, passa uma grade, quebra tudo, você pode varar, com tudo. Incorpora tudo né, e esse
outros não, ele tava dizendo, pois é, não pude queimar a minha cana de milho [..] falou: joguei tudo
fora, e quando der um solzinho eu vou queimar lá na beirada, e eu falei, não, deixe quieto, deixa
apodrecer, não precisa queimar, depois incorpora. (entrevistado 23, produtor de fumo e de auto-
consumo5, Postinho).

Nesse sentido, analisar a produção de alimentos é uma possibilidade mais concreta

de compreender as nuances entre o fazer e o saber dos agricultores, porque está em jogo não

apenas sua relação com as demandas do mercado, mas com a reprodução de sua família. É

interessante analisar, nessa perspectiva, como se comportam as estratégias produtivas voltadas

para a produção de alimentos para a sociedade em comparação com as estratégias alimentares

da família. Assim, é possível compreender como vão se estruturando os conhecimentos que

são reproduzidos no interior da família, em sua dinâmica interação com os conhecimentos

adquiridos nas relações com a sociedade mais geral (escola, mídia, técnicos, empresas,

instituições públicas etc), que vão constituindo e modificando o habitus dos agricultores

familiares pesquisados.

Com base nos dados sobre o destino da produção agrícola (anexo 22), é possível

verificar quais são os principais produtos que fazem parte da pauta do consumo familiar

voltado para a alimentação da família e das criações. A pauta da produção agrícola voltada

para o autoconsumo mostra muita semelhança entre os agricultores de Santo Amaro Um e

Postinho: em primeiro lugar, com um expressivo número de produtores de cada comunidade,

encontra-se a produção de milho e feijão (Santo Amaro Um: 36 produzem milho e 32

produzem o feijão. Postinho: 29 produzem milho e feijão), seguida da mandioca e da couve-

manteiga  (Santo Amaro Um: 18 produzem mandioca e 21 produzem a couve-manteiga.

Postinho: 18 produzem mandioca e 17produzem a couve-manteiga). Os demais produtos que

se destacam em Santo Amaro Um, em ordem de importância, são: alface, batata-doce, cheiro-

verde, cebola, repolho, tomate, pepino, pêssego e ameixa. Em Postinho: repolho, cheiro-

verde, inhame, beterraba, alface, pimentão, batata-inglesa, pimenta, cebola, tomate, pepino,

pêssego e ameixa. A produção agrícola voltada apenas para o autoconsumo é mais presente

em Postinho (dos 39 produtos citados, todos têm mais de 80% do volume de cada produto

direcionado para o autoconsumo, com exceção do fumo) do que em Santo Amaro Um (dos 40

produtos citados, 28 têm mais de 50% do volume destinado ao autoconsumo). Em Mergulhão,

o quadro se altera quando é analisada a lista do número e o volume de produtos direcionados

ao consumo familiar, pois, dos 38 tipos de produtos citados pelos agricultores, apenas 19 têm

mais de 50% do volume da produção direcionado para o autoconsumo. A lista é bem menor
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do que as das demais comunidades, mas ela guarda semelhanças quando observados os tipos

de produtos voltados para o tipo de consumo em questão (milho, feijão, couve-manteiga,

alface, cheiro-verde), com exceção das frutas, porque o destaque é para a uva e para a ponkan.

Para completar o quadro da produção voltada para o autoconsumo, é necessário

observar a produção animal (anexos 26,27 e 28), os derivados da produção animal e vegetal

(29,30 e 31) e os produtos artesanais (23, 24, e 25) feitos pelas famílias e que são utilizados na

alimentação, mesmo quando parte deles é destinada para a venda (o que é mais comum em

Mergulhão, como vimos acima). Em relação à produção animal mais significativa,

considerando o número de agricultores que possuem criações, temos o seguinte quadro: com

maior número de agricultores, destaca-se a produção de aves, sendo mais comum o frango e a

galinha (Mergulhão possui 16 produtores, Postinho possui 30 e, em Santo Amaro Um, são 33.

Desses, 3 famílias são integradas aos frigoríficos); em segundo lugar estão os eqüinos, em

geral utilizados para o trabalho na lavoura (Mergulhão: 10; Postinho: 23 e Santo Amaro Um:

26); em terceiro lugar, para Postinho (18) e Mergulhão (9), está a produção de bovino de leite

e, para Santo Amaro Um, a criação de suínos (24). Em quarto lugar, para Santo Amaro Um,

está a criação de bovino de leite (21) e, em Postinho, está a de suíno (12).

Em relação à produção e utilização dos derivados da produção animal e vegetal,

observa-se uma concentração no consumo de ovos (com venda de excedente) em Postinho (24

famílias) e  Santo Amaro Um (21 famílias) e de leite (7 famílias) em Mergulhão. Em segundo

lugar, está o leite para as famílias de Postinho (11) e Santo Amaro Um (10) e ovos em

Mergulhão (6 famílias). Em relação à produção artesanal com a utilização de derivados da

produção animal e vegetal, o quadro se altera significativamente, pois a produção reduz-se em

todas as comunidades. Mesmo assim, foi mais freqüente a presença de conservas de legumes

em Postinho (12 famílias) e Santo Amaro Um (7 famílias) e, em Mergulhão, a produção de

doces de frutas e de leite (8 famílias) seguida da produção de vinho/sucos (6) como já

esperado.  O que pode ser observado é que a grande maioria dos produtores, tanto de

derivados como de produtos artesanais e produção animal, produz basicamente para o

consumo da família e para o trabalho no estabelecimento, como é o caso dos eqüinos.

Esses dados confirmam de alguma maneira as afirmações precedentes sobre a

importância da produção destinada ao autoconsumo. No caso de Mergulhão, ela está presente

com menor volume e menos diversificação, mas representa uma estratégia tradicional das

famílias, apesar de ter sofrido muitas modificações. Nos depoimentos da última fase de

campo, todos diziam que reduziram muito a produção exclusiva para consumo próprio porque

não acham mais compensador pelas facilidades na aquisição de produtos nos supermercados
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ou porque as pequenas áreas pressionavam para que eles fizessem opções, normalmente

privilegiando a produção voltada para a venda. A facilidade na aquisição dos produtos ocorre

tanto pela curta distância até a cidade como pela presença de um supermercado bem próximo

a Mergulhão e, principalmente, porque eles têm uma renda, mesmo quando pequena, para a

compra dos alimentos.

Outra especificidade dessa comunidade é que os produtos consumidos pelas

famílias, em geral, são da mesma produção voltada para o mercado da olericultura,

fruticultura, grãos e do leite, ou seja, não há uma área destinada especificamente e

procedimentos técnicos diferenciados para a produção de consumo. O que se observa é que os

agricultores com uma avaliação mais crítica sobre os impactos negativos dos agrotóxicos e

das práticas de degradação ao meio ambiente vêm modificando pouco a pouco seus sistemas

produtivos para adaptá-los aos produtos e às técnicas mais “naturais”, assimilando aspectos da

produção orgânica. Esses se sentem muito à vontade em dizer que consomem o mesmo

produto que vendem, o que não é muito comum em Santo Amaro Um.  No entanto, segundo

demonstram os depoimentos abaixo, os estilos de alimentação não sofreram grandes

alterações, porque todas as famílias mantêm como base o cardápio tradicional. As alterações

são mais no fato de ter aumentado a compra de produtos e o acesso à diversificação

encontrada nos supermercados, muitas vezes com a aquisição de produtos considerados

“supérfluos”. A insegurança sobre a qualidade dos alimentos parece estar presente nas

famílias que deixaram de produzir para o autoconsumo ou que mantém uma alimentação

“condenada pelos peritos”, o que não se diferencia dos temores dos citadinos.

Agora não tem. Antes eu prantava feijão, mandioca, daí larguei, né, é que a gente usa pouco né.
Antes a gente até plantava uma coisa ou outra né, mas com esses frio aí não dá né. Não, a gente
usa, gasta pouco né. Só em dois, gasta muito pouquinho, que não compensa [..] melhor é compra
agora né. Ah ma nóis produzia. Isso faz anos né. Costume né e gosta daquele alimento. A é a
mesma variedade até hoje [..] era sempre milho e feijão. Semente sempre guardava. Mas o milho
agora prantei pouquinho né, só pro milho verde, mas também não vou prantar [..] ah, é bem mais
prático né comprá o milho para as galinhas [..] daí compra, um saco grande, rende bastante. Antes
nós também prantava cebola, alho .. [..] não planta mais, é que a gente gasta pouco né. Compensa
mais comprar. Custa 90 centavos o kilo e dá pra quantos dias aquilo ali né. Pra que fica prantando,
tudo que a gente gasta, também, dá quase a mesma coisa né. Ah, larguei mão, melhor comprá né, é
uma coisa que não gasta tanto, cebola e alho né. Ah, vamo comprar que a gente ganha mais, né. [..]
horta não, também não. Pega um pouco daquele ali que a gente planta pra vender. E às vezes ganha
de um de outro quando tem sobrando né, ah, quer aí tal coisa, aí eu aceito uma cenoura, coisa que a
gente não tem, que não pranta né. Então, ganha de um de outro aí. Um agrião, uma coisa sempre
ganha. Não precisa ta prantando né. Carne nós compramo também, acho que dá pra dize que
compramo de tudo né. [..] eu compro aqui mesmo. Aqui tem um mercado mais perto aqui né. É que
antes, bem antes eu ia pra São José fazer compra. Antigamente era ao contrário né plantava mais
pro consumo. Ah, é melhor hoje né. [..] de quantidade e variedade hoje é melhor né. Ah mas a
qualidade aí eu não sei (risos). É que naquele tempo tinha o feijão, milho, uma batata, uma
mandioca que tinha. Bom, naquele tempo nós prantava arroz também né. Arroz caseiro né. No mais
era comprado como hoje, as coisa que precisava né. Então sobre isso daí eu não sei né. A qualidade
né. (fala a esposa) “antes parece que não tinha tanta doença como hoje né. [..] hoje em dia ta
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aparecendo cada doença que a gente nem conhece né. [..] sei lá, aacho que é a água, veneno, muito
veneno, é isso.[..] ah, deve ser, com certeza. Hoje em dia todo mundo, a maioria vem dize que ta
bom, que não tem nada, mas sempre tem uma coisinha ou outra né.[..] antigamente, a turma morria
bem mais veio né. E comia de tudo.[..] comia aquele feijão, bem temperado, com bastante banha,
com torresmo, tudo né, e viviam mais. Hoje em dia não pode come um molho que já faz mal. Não
sei o que faz mal. Então, café diz que faz mal. [..] Eu acho que antigamente era melhor, né, assim,
nessas coisa né. Você comia um porco, matava um porco não tinha essas coisa de dar ração e esse
monte de coisa, né. [..] as verdura, assim, prantava, veneno não ia quase, então...era tudo natural,
né. Ah, mas a comida que a gente come é a mesma coisa. Feijão, arroz, batatinha e macarrão, né
(entrevistado 3 de Mergulhão).

Pra comer até nós não temo o que compra, porque carne de boi temo de sobra, de porco tem de
sobra, feijão. Agora semana passada nós temo uns cento e cinqüenta quilo de frango. Salada não. É
que se eu começar a plantar salada, ou eu faço fechado que as galinha não entre, ou eu fecho elas e
elas botando dá mais resultado do que salada. Daí essa pega no mercado. Na verdade a cantina ali
do vinho, ta aproveitando as coisa daqui [..] porque produz o doce de leite que é das vacas daqui, o
queijo, tudo leite daqui, o vinho, então quer dizer, os ovos, de lá também, o salame Você tem que
ter as coisa não adianta, não adianta você querer ganhar, você ganha lá. Mas não dá pra fica na
fiúza (entrevistado 19 de Mergulhão).

Pro consumo assim ah sempre teve, milho, feijão de tudo de tudo..[..] não, é tudo junto. Você diz
das pessoa que prantam aí, prantam pra comer separado. Isso que o pessoal pranta, eles pranta por
causa do agrotóxico né? [..] não, aqui se for tirar um morango pra mim, eu pego ali, arranco e
como. É a mesma coisa, se não tiver pimenta na comida, eu gosto de um pouco apimentado, eu já
pego ali e ponho pimenta. As comida é mais ou menos a mesma. As coisa que a gente faiz, é um
pouco melhor que antigamente né, isso sem dúvida né. [..] melhor, não sei se é melhor né. [..] ah,
antigamente você não comia carne, era caro demais. Hoje em dia, ta baratíssimo aí. Eu acho barato
hoje em dia o quilo da carne [..] é a gente produzia frango, porco, carne assim tinha, porco, ovo [..]
sim comia, me lembro ainda que a mãe fazia as pata grande né. Não tinha geladeira né, então
fritava tudo e ponhava tudo dentro. Eu falei pros piá, vamo matar um porco e faze tudo assim frita
né. Se congela a carne, oia, eu so contra a carne congelada. Quando você vai descongelar vai tudo o
suco da carne, a melhor parte, que é boa. [..] agora também tem que trabalhar, antigamente não
tinha tanta gente pra comer, pra quem vender, não tinha, plantava mais pra si, não tinha
supermercado, não existia Ceasa, não tinha nada (entrevistado 18 de Mergulhão).

Não tem uma área assim destinada pra horta o lavora só pro consumo, planta onde dá.[..] é tudo
igual a planta pro consumo e pra venda. [..] (fala o filho) “sim, comemo o que tá na lavoura.
Normal. [..] aquele fruto mais bonito que sai, aquele é meu, né”. [..] a tradição foi continuando
igual na comida, né? Não mudou nada [..] nós aqui é aquela comidinha tradicional, né? Caseira. É
arroz e feijão não pode faltar, né? Isso aí é...feijão, ovo, galinha, tudo mais natural, mais caseiro,
nada de coisa comprada [..] porque nóis é mais as coisa sempre da propriedade, sempre mais da
propriedade. (fala o filho) “é claro que arroz nós não vamo produzir aqui, né?” [..] mas nós
produzia arroz e trigo aqui também antigamente. [..] mas hoje não, mas só não produz arroz e trigo,
porque o resto tem em casa, né? Compra arroz..e aquelas coisa supérfula assim, coisinha sabe? Que
vai no mercado ali e compra. [..] que agora tem muitas variedades. [..] tem a gula também. Compra
aquilo, compra aquilo, compra outro. (fala o filho) “Vê lá, não dá pra ficar sem levar, né?. Mas
compra as vezes carne porque as veis tem mas de repente não, de repente ce compra fora, né? Não
quer dizer que ce sempre tem ou sempre compra. Temo só o leite, não faiz queijo nem menteiga,
essas coisas [..] não porque a nora já não tá vencendo o que tem pra fazer, né? Se for pra fazer isso
aqui daí ela vai... vai querer fazer divórcio, né (entrevistado 5 de Mergulhão).

O que nóis come? ah ta faltando charque aqui, to sentindo falta do charque (risos) [..] ah, meu pai
matava uma vaca, um gado, nóis tirava o charque, defumava, fervia. Nóis fazia defumado. Aí ia lá
cortava uma lasca, assim, daqueles bem gordo, botava no feijão, era de correr graxa no prato [..]
faze revirada com o charque, ô, era bom [..] Hoje em dia nóis compra pouco, carne nóis engorda o
boi, um boi, um porquinho de veiz em quando, mesma coisa. A gordura não pode faltar né. Dizem
que não pode comer banha, gordura, eu sempre comi e faiz bem pro peito (risos). Toicinho, nóis
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comia muito toicinho e comemo até hoje. Não pode faltar né, um toicinho defumado, dá uma
fritadinha nele, mas olhe...e a polenta, ô...não pode faltar não, a veia aí se faltar polenta, morre de
fome. (fala a esposa) “ah, não mudou muito não, arroz, feijão e polenta.. carne, carne não falta.
Sempre tem carne de pelo menos dois tipo, porque um come frango o outro não come porco né.
Um não come boi, nóis temo os fio que trabaiam tudo junto, daí os fio e as nora comem tudo junto
sabe? [..] eu cozinho prum batalhão todo dia (16 pessoas) [..] porque não tem porque não ajudar né.
Eles trabaiam todos, inclusive as nora vão pra roça né. [..] o único que não come carne de porco é
esse aqui, porque ele tem probrema de fígado né, então ele não come nem ovo, nem coisa de porco,
assim, ele não come nada” [..] mas eu como por ele. Eu levanto de manhá primera coisa amorno
um ovo e... crrrr. [..] só furo ele, boto um salzinho e...(fala a esposa) “até que não vai no médico,
porque quando vai no médico daí ...colesterol” (entrevistado 20 de Mergulhão).

Interessante destacar que o que caracteriza a condição de agricultor nos casos

pesquisados são as atividades produtivas e de transformação e, mais recentemente, os serviços

e comércio direcionados para o turismo rural. Produzir para vender é uma prática importante

para a realização do projeto familiar que acompanha a tradição dessas famílias, as quais

residem em uma antiga colônia de imigrantes que tinha como “missão” atender às

necessidades da metrópole. Essas evidências ficam mais claras quando analisadas as respostas

sobre a pergunta “Qual sua profissão ou como se identifica?”. Em Mergulhão, as respostas

foram mais dispersas e continham dúvidas que externavam, de certo modo, como a

pluriatividade penetra na dinâmica do fazer e do saber do agricultor.

É... quando que precisa, assim, que perguntam, é, como agricultor daí né. Porque assim é mais fácil
pros outro né, que esse aqui é mais fácir, então, eu já dexo assim, na agricultura né [..] porque uma
coisa e outra não tem quase nada a ver né. Não posso dizer que sou agricultor e minhocário né.
Então né, escoie uma resposta e fica assim né, nisso aí [..] porque quase sempre foi isso aí né,
porque quando eu trabaiava fora, eu já, já, era uma coisa que hoje eu posso ser outra coisa né.
Então, fica essa mesmo. Porque profissão, profissão mesmo, eu gostaria de ter mas a gente não tem
né [..] eu queria ter aprendido otras coisa, como pedrero, carpintero, sei lá o que, tem tanta coisa
que a gente não aprendeu, que é poco estudo né, daí não dá. [..] eu fui servente de pedrero, assim,
não direto né, quicado, trabaiava um tempo em um, um, dois méis num. Se eu tivesse seguido
aquilo ali né, tinha sido outra coisa. Ah, a gente sempre prefere aqui né, não sei, mas sossegado né,
daí, quando você vê já viu né. Aqui  é melhor...ah, não tem horário né, pega a hora que quer, larga
a hora que quer, se quer dar uma saída vai, se precisa sair, se chover ta em casa, sossegado,
descansando né. E, se eu to fora, o povo tem que ta se virando ali né. Ta certo que é um ganho mais
garantido né, mais garantido, mas já preferi isso aqui. Eu sou daqueles que já prefere ganhar menos
e mais sossegado do que ganhar mais e mais corrido né (entrevistado 3).

(fala o filho) “eu falo que sou agricultor e não tenho vergonha de falar não. Eu brinco com o
pessoal né. Eu brinco com o pessoal até, eu falo, né, ó, se parar a agricultura acabou, se não tiver
como produzir, hoje ou amanha, não tem como prantar uma espiga de milho de um dia pro outro,
nem que seja pra alimentar o porco, não tem artificial, não existe. E é a classe mais desunida que
existe [..] porque falta de informação. Quem nem eu digo nos supermercado quando eles dizem, ta
loco, isso aí é roubo, eu digo, ó, se você não quer, tem quem quer. [..] o cara ir no CEASA e vender
uma cabeça de repolho a 12 centavos, que que é isso? Dê valor pro que você faiz. Eu sou dessa
opinião. Que nem eles tão vendendo um pé de alface por 30 centavos. É muito barato. (entrevistado
19).

Sou agricultor, ma me aposentei como autônomo, e fui empregado do estado também....ma é mais
da agricultura né. (fala a filha) “ ah nós mexemos mais com o vinho. Então é mais vinicultor. Deve
ser, né? Vinícola é isso aqui, né? É vinho. Parreira. Eu acho que é isso, né? (entrevistado 18).
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Meu marido já falecido ele era lavrador [..] plantava milho, fejão, batata dode. [..] mais era repolho,
era o repoiero, de sessenta, sessenta, setenta mil pé. Eu cós filhos ficamo mais pra leiteiros né.
Agora é leite e a lavora. (entrevistado 5).

No caso da comunidade de Postinho, os dados já demonstraram a importância da

produção de autoconsumo como uma das estratégias de manutenção das famílias em seus

estabelecimentos. Mas o que os depoimentos da última fase da pesquisa de campo revelaram é

que essa produção é responsável, também, pela manutenção da identidade desses

“lavradores”. Os produtores de fumo explicitam uma relativa insegurança em seus

depoimentos, tanto em relação ao processo de produção como ao destino da produção do

fumo “que prejudica as pessoas”, portanto, completamente dissociado do que

tradicionalmente eles vêem como função do lavrador “lavrá a terra pra plantá o alimento”. Se

observado o fato de que é pequena a produção de lavoura (batata salsa, inhame, feijão) e de

criações que conseguem ser comercializadas, deduz-se que é a produção de autoconsumo

aquela capaz de manter a representação do “ser agricultor”, porque é ela que está presente em

todos os estabelecimentos. Assim, é possível afirmar que é a lida com a produção para o

consumo familiar, inclusive a mais diversificada da pesquisa, que permite manter a tradição

da agricultura nessa comunidade.

Em síntese, são a relação com a terra, a manutenção do patrimônio fundiário e a

produção de autoconsumo os aspectos mais relevantes para a reprodução da identidade dos

agricultores de Postinho. A agricultura, nesses casos, mais que responsável pela produção

para o mercado, faz parte da dimensão social e cultural dessas famílias. Todos os agricultores

entrevistados na última fase da pesquisa de campo (7 famílias) disseram que sua profissão ou

ocupação era “lavrador”, isso dito sem muitos comentários, como diz o entrevistado 28: “eu

respondo lavradô... que é que mais mexe, né? A maioria que cê perguntá aqui, é lavradô. É

difícil uma pessoa que responda otra coisa. Pode chega em qualque casa que é lavradô”. O

uso das técnicas e da tecnologia (nível 1) mais próximas às da tradição dos camponeses está

vinculado, em grande medida, a essa dinâmica de reprodução da agricultura familiar de

Postinho.

Eu, na verdade eu tenho o mesmo ritmo que meu pai ainda, né? Se for de ver bem. Eu saio, vou
trabalhar lá fora, buscar o dinheiro lá na Confloresta, no caso, né? Não é lá fora, é aqui dentro. É
aqui mesmo. Mas eu vou trabalhar lá pra vim e tocá a roça, né? Eu planto milho e feijão. Sempre a
mesma coisa, o milho é pro porco, é essas coisinha. [..] eu tenho porco, tenho porco, cavalo, vaca,
galinha, né? Sempre uma coisa que...[..] mantém na despesa do milho, né? olha, ela (a esposa)
sempre faz umas horta, mas isso é ela que...[..] eu é mais lá na roça, né? esse ano foi ah, prantamo
mio, fejão e daí as verdura né, legume que eu pranto sempre [..] é, só pro consumo [..] é que nóis
gastemo bastante né, daí sobra poca coisa. Só que nóis num tratemo, assim, do trato mesmo né,
vamo levando pra fora. Aqui temo poco né [..] na lavora é só nóis dois. [..] quando tem quem
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troque nóis trocamo né, não tem né, ninguém quer trabaiar na roça mais né. Trocamo ali com o
vizinho. (entrevistado 11).

 Antigamente tinha, o povo prantava de tudo né, hoje não tem mais nada né. Daí tavam sempre
assim, se ajudavam né, daí quando um matava um boi ou quando outro não tinha arguma coisa, se
trocavam ne, pra se ajudar. Hoje não tem né. Que nem esses dia eu fui no mercado né, daí tinha lá,
de não sei onde, semana passada era de outro e assim vai né, fazendo rodízio. Pra nóis muita poca
coisa mudo na alimentação [..] Nóis comia carne de porco... quase sempre...porque aqui no mato
né... é verdurinha, né, o mio e o fejão...(entrevistado 21).

Os produtos para complementar as necessidades de consumo da maioria das

famílias de Postinho são adquiridos no “mercadinho” da própria comunidade e bem poucos

agricultores compram na sede do município de Tijucas do Sul. As exceções são os

agricultores com mais condições financeiras e maior destreza na lida com as pessoas de fora

da comunidade. Exemplo disso é o caso do entrevistado 23, que é um dos agricultores que

mais têm contato com a cidade de Tijucas e, mesmo assim, vai até lá apenas uma vez por mês

em média, porque o mercado onde faz suas compras domésticas entrega em casa os produtos.

A grande maioria dos moradores compra aqui. Agora, eu, por exemplo, não compro aqui, porque,
eu já era cliente lá em cima, antes de vir morar aqui, já comprava lá. Em Tijucas, e tem uma coisa,
eu não preciso ir lá pra compra, so mando a nota, deixo a nota, e eles trazem pra mim aqui, então
não preciso ir lá, fazer compra, né, sem contar que é mais barato lá em cima, esse aqui traz
também, mas eles exploram muito no preço, e outra coisa, eu gosto de poder escolher o que eu vou
comprar, aqui eles só tem uma marca de arroz, só tem duas marcas de café, só tem uma marca de
açúcar, eu sou assim meio sistemático, né, porque eu também já morei em cidade grande, então,
conheço né, porque já fui em supermercado né, então, outras marcas que você imaginar, e aí, fica
muito restrito pra mim, uma marca de cada coisa, só que... sem contar que eu pago menos lá em
cima, pra você ter uma idéia, tem gente que acha que noventa centavos, um pacote, não é diferença,
ou, né, dez centavos, acha que não é diferença, mas é. Mas se for pra comprar uma coisa só em
Tijucas, daí não compensa [..] eu tenho ido uma vez por mês só, porque eu vou só pra abastecer o
carro. Aí já tem alguma pra fazer, a gente faz, mas, a compra, aí, a compra, a gente sempre
encomenda no mercado, toda semana eles vem pra cá, trazer compra (entrevistado 23).

No caso de Santo Amaro Um, a produção para o autoconsumo, como visto acima,

é muito significativa, tanto em volume quanto em diversificação dos produtos. As famílias

mantêm, da mesma forma que nas demais comunidades, a tradição do cultivo para o consumo

familiar e das criações, assim como a pauta da alimentação da família não se altera em relação

à tradição que vem “dos pais”. O que muda em relação às outras comunidades pesquisadas é

que as famílias de Santo Amaro Um possuem estratégias diferenciadas para a produção

voltada para o mercado e a direcionada para o consumo familiar. A maioria absoluta das

famílias utiliza áreas exclusivas para essa produção, como as hortas e pomares domésticos ou

espaços especiais na lavoura (“nas beradas”), procurando cultivar os produtos que a família

mais gosta e utilizando-se de saberes e técnicas mais “naturais”, como mencionado no

capítulo 3. Em geral, não utilizam ou restringem ao máximo o uso de agrotóxicos e de adubo
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químico, comprando sementes fiscalizadas apenas quando não conseguem reproduzi-las. Nas

roças de feijão, mandioca, batata doce, entre outros, as práticas são idênticas às das hortas:

apenas fazem umas “batizadas” quando não tem outro jeito, mas muito raramente, segundo os

agricultores. As práticas, no entanto, mudam mais frequentemente no plantio do milho, seja

pela dependência das sementes híbridas, seja porque “sem adubo e a uréia o milho não vinga”.

Mas, na maioria dos casos, o milho está mais voltado para a alimentação das criações, e muito

pouco para a alimentação das famílias. Isso porque o acesso aos produtos já embalados

acabou com uma das práticas muito usuais: os monjolos para produzir farinha  (o que ainda

acontece em algumas famílias de Postinho).

Mudô bastante. O nosso, o nosso, o nosso trato de antigamente não era que nem hoje. Hoje é
melhor. Nóis óia, nós bem nos início, nóis era tudo meio pequenote lá no pai, nós cumia meio o
que dava no jeito. Pa nós comê uma carne numa festa por exempro, era um quilo de carne po
bando, lá duas, três casalzinha de garrafa no gramado e i lá cum dez pãozinho, era esse. Hoje ocê í
numa festa já tem que sê lá uma carninha de gado bem assada, ixigida ainda, e tem que sê mais o
meno. Ma antigamente era, era desse jeito. Nóis hoje, graças a Deus... A gente claro, trabaia, se
fode, ma pa... até pa ocê tê mais o meno, naum pode recramá, antigamente era mais. [..]: que nem
negócio de carne, isso aí a gente tem direto. Ingorda um boizinho por ano, um porquinho, galinha.
Tem galinha, tem ovos caipira, tem verdura po gasto, já não pricisa né corrê no mercado... Intão
muita coisa tem. A gente compra né, ma não é tudo. Se a gente vai fazê compra no mercado, o mas
caro que a gente vai pegá é carne né? I esse já não pricisa. Ma antigamente era muita gente [..]
Intão se fizesse lá um frango caipira, im cumparação. Um bando desse...num dava pa...é um
pedacinho [..] Hoje se nóis matá um frango caipira que nóis matamo siguido aqui, pa nóis quatro aí
dá pa comê a vontade i as sobra pa fazê a farofa, uma merenda ainda. (fala a esposa) “o que planta
pa come é separado [..] Tem arface, a cove... É separado ali no quintar. Essas coisinha aqui né
que...até um pé de abobrinha sem veneno” [..] Aí eu... Falá a verdade, eu da roça, eu da roça o qui
pranto, eu o qui vai veneno eu já evito [..] Cê veja, nóis prantamo aqui no quintar da horta aí po
gasto, um pipino, produiz sem veneno i dá rolete. Se por loco dé argum bichinho, jogo aquele fora i
pega outro. Um pé de abobrinha dá pra comê argum frito [..] Tomate po gasto não pricisa veneno.
Um arface na vera da casa a gente pranta aos poquinho, vai prantando siguido. Uma vage, não
pricisa veneno. Nói da roça sabe, de dizê trazê verdura da roça memo pra cumê, é difícil. Uma
raridade. Até repoio pretendo passá daí uns pé po gasto, pa num carecê trazê da roça dos outro, na
verdade. Ma o que nóis fazemo na cove quando cria pioio é a cinza. Pega cinza do fogão.. limpa
tudo ali. Ma fica uma cove parece até mas gostosa. As veiz a gente pega né um tomate aí dos otro,
aí do vizinho né, tem que...(fala a esposa) “Que a gente sabe qui é bastante veneno dái dexa duas
hora de molho no vinagre”. Troca assim é muito poquinho [..] a veiz a gente pega im cumparação...
Óia num é falá, qui eu pego uma verdurinha sempre às veiz é lá no irmão que tem um quintarzinho
lá qui é sempre é cheio de verdura né? Mais eu pego um pé de arface. Eu vô ali na roça às veiz, eu
vô ali eu pego um punhado de rúcula, que a rúcula não vai veneno. Rúcula não precisa veneno
memo. Intão na verdade, mas é... Não, é difícil nós tá pegando assim dos otro. Muito difícil. Às
veiz eu pego uma cabecinha de cove-flor lá do outro irmão, mas aquilo lá veneno vai junto, daí
pára tamém [..] e também damo, pus se o cara chega aí  i dizê eu quero, pode levá. Pode, se tivé aí
pode levá, nóis num ligamo, se tivé aí (entrevistado 2 de Santo Amaro Um)

É a mesma coisa, ahã. Comida que a gente comia, né? Desde que a gente se lembra, né? Sempre
quase a mesma coisa. [..] (fala a esposa) “diminuiu um pouco assim, porque daí meu pai tinha um
pouco assim, mel de abeia, açúcar amarelo, melado. Daí isso aqui já pra nós tá mais, né? Difícil,
porque a gente não produz isso aí. As vezes a gente compra lá uma vez por outra. [..] não, que nem
o leite, a polenta, o arroz, o feijão, a verdura... né? É a mesma coisa, né? [..] antes era mais fartura e
mais fácil, né? De primeiro quando a gente tava em casa do pai ele tinha bastante aquilo lá, né? E
agora aqui é mais difícir, né? As coisas, né? Pra gente [..] é mais difícil porque sei lá... que a gente
tem uma vaquinha, já tem que dá bastante trato, porque tem pouco grama. [..] meu pai tinha vinte e
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dois alqueires daí tinha bastante parto as vaca dava leite né. É que diminuiu a terra, né.
(entrevistado 14 de Santo Amaro Um)

Mudou, mudou muito. Porque antigamente matava porco, né? Tinha lata de banha, carne, né? E
agora a gente não tem mais aquilo, né. Só carne comprada, né. Só a gente tem alguma galinha, né?
Criola. [..] o boi, essas coisa, nóis sempre engordamo. Nóis engordamo pra mata um boi por ano,
pó gasto... agora o porco memo, tá por que? Uns cinco ano mais ou menos que nóis largemo mão
memo, agora que tamo recomeçando. Temo dois ali até, no chiquero, né [..] é, vo dexa já de
criadera, que é porco de raça memo, de qualidade. O tipo de alimento não mudou muito não, né?
Quase a mesma coisa, só em questão do porco, né? Que a gente mudou bastante, que a gente usa
mais o óleo, né? Antes era só a banha, a banha, a gente nem usava óleo. [..] a variedade continua a
mesma, assim, a mesma coisa, né? A gente sempre tem a horta, né? Pra te bastante verdura e...ah, o
mercado é pouco. (fala a esposa) “é, a gente sempre tem as coisa, né? Coisa sempre criou pra gasta
em casa, né? E compra muito pouco” (entrevistado 9 de santo Amaro Um)

Era mais o mio, daí o fejão, o porco, galinha e poco das verdurinha. Ah nóis tinha o “mijolo” pra
faze a farinha, faiz tempo ihhhh, em tudo os vizinho era uns 6 mijolo o mais, fazia canjica socada
no pilão, quirera que cozinhava com arroz, o cuscuz [..] é, aqui tinha um home que dizia que o mio
na casa era o “presidente” dentro da casa, é os moradô antigo que falava isso, e é memo, ele dava
farinha antigamente, que o pessoar faziam farinha, engordava um porco, dava pra ter a galinha,
dava para ter dinhero, dava tudo né quem tinha o mío em casa. A dexamo quando veio a farinha
empacotada é mais fácir né [..] porque (fala a esposa) “dava serviço né, a gente até ficava mais
doente, porque se a gente não se cuida a torrada faiz mar [..] a gente torra a farinha, daí se sai, tá
quente no forno lá, daí sai, as vez tá uma chuva [...] é porque sai com o corpo quente de onde tava
ali, tem que faze mar memo [..] não sei se não é isso as dor que a gente tem, as artrose [..] eu era
meia loca, eu era bem loca, eu torrava farinha é, era longe o mijolo, eu trabaia lá, eu pegava o saco
de farinha quente colocava nas costa e um guarda-chuva na cabeça, saia de chinelo de dedo na
chuva, e agora hoje em dia, to toda doída [...] é sofrido né... sofrido né”. Mas hoje mudô muito.. de
uns anos pra cá mudô a alimentação [...] assim no seguinte, porque falá a verdade, no tempo que a
gente, a criançada pequeno, então vê-se que a despesa, como diz, pra trabaia dois, como diz, a
quantia que a gente era, a gente não passava assim muito bem na vida, na alimentação, passava até
meio mar, então a gente se alimenta meior, fala a verdade, até depois que a gente se aposentô, então
a gente se alimenta mior agora [..] compramo no mercado na Areia Branca ali, pegamo ali as coisa
[..] é porque a gente tem que escoie porque é mais barato [..] (fala a esposa) “antigamente era batata
doce, aipim a gente plantava pro gasto, e essas coisa que a gente sempre prantava, batatinha [..]
todo a vida, a verdura a gente sempre teve, é sempre teve [..] e continua mema coisa [..] continua
tendo, a gente não passa sem [..] por isso que dá pra vive um poco mior porque a gente tem né. [..]
da parte verdura eu não compro em lugar nenhum, sempre pranta.,sempre tem criolo [..] dai você
vai comprá essas verdura ai fora, não sabe..elas tem menos veneno essas verdura que a gente pranta
né, porque o veneno, esse negócio de verdura do mercado é envenenada, bastante. [..] que nem, a
arface a gente pranta ai e num precisa nem usar veneno nenhum pra arface, então é natural da terra,
é outro tipo de verdura, verdura que num vai veneno. Otra coisa que mudô é a erva mate, todo
mundo aqui prantava e coiá agora ninguém mais faiz isso, tudo compra pro chimarão né. Ah mais
faço o pão e veja ali aslata de porco fritadinho, isso nóis faiz seguido, tudo gosta né. (entrevistado
13 de Santo Amaro Um)

Que temo, se sobrar um tempinho a gente tá plantando... E o único que num dá pá você ficá é sem é
o milho. Milho você tem que ter um cantinho, uma roça de milho. É... porque como é que faz se
não tem dinheiro? É... eu num sei qui nem os outros nu qué que si trabalha... se for no mercado
você tem dinheiro pra comprar um quilo de carne. E nóis se não tiver o milho pra engoradar o
porco aqui ou pra dá pra vaca pra dá o leite num temu outro... outro... outra coisa. E se num tem o
milho...[..] nós num temu dinheiro pra ir no mercado lá e levá dois quilo de carne lá pra cume...Ah,
o que vem de fora... açúcar, sal, café, remédio né, que tem que vir da farmácia, e com três crianças
aí vai, cada veiz vai na farmácia e se num tiver dinheiro não né. Mas quando consulta eles nem
sempre dão remédio. Pra come ...na hora que você pranta você dexa lá uma carrera...É. Tem o
repolho que tem os piolho... tira as folha de cima que o miola num tem né? Mas se leva uma cabeça
daquelas que tem aqui no CEASA... os caras tira lá e a gente trais pra casa, se vira como pode, né.
Ser não for bem verdinho, coberto lá não vende. Então não adianta você ir lá co mo repolho e por
cima ta cheio de pioio, vai tirando, vai tirando ali fica limpinho, né? Ali não tem nada daí, mas se
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levá no SEASA num vende...o que nóis come num vai tanto veneno né. (entrevistado 40 de Santo
Amaro Um).

Os argumentos para manter a produção para o autoconsumo com práticas mais

“naturais” remetem às preocupações com a quantidade de “venenos” (assim que todos os

agricultores entrevistados na última fase de campo se referiam aos agrotóxicos) atualmente

utilizados na olericultura e fruticultura, que fazem grande parte dos agricultores sentirem uma

aversão a esses produtos. Segundo um dos agricultores entrevistados na segunda fase da

pesquisa de campo, “vocês da cidade acham que tão comendo vitamina com as verduras, mas

na verdade é contamina” (entrevistado 19 - produtor orgânico vinculado a uma ONG). Essa

expressão traduz em grande medida a prática diferenciada dos agricultores familiares dessa

comunidade, porque estão todos, em menor ou maior escala, envolvidos diretamente com o

uso de insumos industrializados, principalmente os agrotóxicos, percebidos por muitos como

os causadores de muitos males na saúde das pessoas da comunidade. Os relatos de alergias,

intoxicações, tontura, vômitos por causa dos agrotóxicos são comuns. Relatos que coincidem

com os de alguns agricultores de Mergulhão (como visto nos capítulos 2 e 3) e Postinho. Os

depoimentos a seguir são ilustrativos:

Muitos, muitos veneno no fumo. A gente trabalha o dia inteiro com uma máquina de veneno nas
costas. Tira um veneno e põe de outra qualidade e assim vai, né? [..] na verdade... faz mal, faz mal,
só que depois que a gente tá naquele ritmo o organismo também acostuma, né? O... a gente sente
tontura, mas já tá acostumado, né? Nunca me chegou a fazer mal de eu precisar ir no médico, mas
sempre sentia tontura, sempre... sentia, me sentia inferior do que eu sou, né? Não me sentia bem,
né? Dor no corpo, dores diferente, né? Que a dor do trabalho é uma dor cansativa, o cara deito,
dormiu, já é uma outra pessoa. Mas do fumo não, daí a pessoa já fica naquilo, vai perdendo o
ânimo, né? Quando chega no fim da colheita do fumo a pessoa tá desanimada, a pessoa tá
estressada. É muito, é muito trabalho, muito trabalho e se a pessoa quiser ter a produção se não
trabalhar com chuva e se não trabalhar de noite, então, não plante fumo. Que senão não adianta.
Tem que cuidar, tem que cuidar desde pequenininho, toda vida e...(entrevistado 11 de Postinho)

Meu pai teve, teve de estomago, mas não teve assim, nunca teve intoxicação, porque também era
um homem que se cuidava né, mesmo pegando no veneno, já lavava a mão e era coisa rápida. Mas
nunca teve, podia ter se intoxicado, porque plantar respirando, eu sei porque eu plantava com ele,
desde os sete anos eu plantava com ele, então sentia de vez em quando, pegar aquele pó. Então aí,
eu vinha sempre com medo do veneno né, e eu tinha um stress de veneno, eu tinha um problema de
estômago, que, eu ia mexer com o veneno e já estufava o meu estômago, já, ficava tremendo,
ficava meio tonto, meio zonzo da cabeça, mas daí, um dia, saiu um curso de veneno, como se
cuidar com o veneno, da Emater. Daí fui fazer o curso, dali pra frente eu perdi o medo do veneno,
mas eu aprendi a mexer com o veneno, aprendia a manusear o veneno, e perdi o medo, fiquei
seguro, porque eu sei que não tem perigo, se fizer direito, não tem perigo. [..] Esse já faz, esse
curso já faz uns sete, oito anos já. Eu tenho muito curso, sempre que tenho oportunidade, tenho
feito, porque a gente aprende, algum detalhe, às vezes a gente ta fazendo alguma coisa errada, e lá
no curso a gente aprende os detalhes, que favorece, eu tenho feito sempre (entrevistado 23 de
Postinho).

Cum os venenos nas pranta?- Falá bem a verdade, té hoje... Na verdade eu tive pobrema [..] Ma
faiz uns quinze ano, foi no início que casemo já [..] Eu sei lá, puis a gente num trabaiava muito cum
veneno na época (fala a esposa) “aquela veiz trabaiava menos que agora né? [..] só qui talveiz
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aquela veiz ele naum si cuidava. Só que agora ele se cuida [..] I passava veneno durante o dia, i
chegava i num tomava banho [..] Ficava ca ropa o dia intero. I hoje ele usa veneno, primera coisa é
o banho qui ele chega, é banho frio pro veneno não entra nos poros” Intão nóis purverizava
descarço pa cumeçá. Às veiz ficava a semana intera ca quela ropa de veneno. Não usava luva.
Nunca nóis usemo máscara, nunca usemo, hoje pa cumeçá, eu já uso uma ropa cumprida que cubra
tudo aqui, eu num gosto [..] eu tenho um pavor! Vê a gente qui mexe co troço. Eu tenho um pavor
do chero. Si eu pega um litro de veneno i abrí o litro qui ele me... qui ele só... ele dê aquele chero
na mão, pra mim tá... Eu num, num posso. Intão eu uso a luva, que daí tirô a luva ali, lavô a mão,
sussegado. Mais eu tive pobrema já [..] Cum a época a prefeitura que feiz um projeto pra... pro
povo quisesse fazê exame de sangue pa vê comé qui tava i tar, sobre veneno. Fizerum uma
campanha i eu fui. Eu tava feio memo. O cara lá o ..., o cara falô depois, o médico, disse: “ Ocê tá
feio na foto cara.” Óia eu tinha uns vinti ano mais o meno. E daí eu fiz exame de sangue, elis me
assustarum, ma daí não me derum nada pa tomá. O médico disse: “Não, única coisa você vai pará
dois ano sem trabaiá cum veneno” i ele me perguntô assim: “Ocê toma bastante leite?” Digo: “Óia
eu sô bezerro pa leite.”  “Intão cuntinue no leite que ocê já, já normaliza de vorta”. Só que depois
daquela veiz começô a se cuidá né? Aí eu peguei sabe, i vortei, daí repetimo o exame de vorta, já
tinha normalizado por si próprio. Daí Digo: Ah, tem que vê pa acreditá! Pus i vai, i vai i miorei.
Daí já normalizô. Ma eu tinha veneno no sangue pa caramba! [..] Eu fui até doador de sangue. (fala
a esposa) “Só qui ele foi doador de sangue, só qui eu acho que se tivesse algum pobrema aparecia
né” [..] má eu o chero do veneno me dá dor de cabeça. Eu num posso nem í pa perto, Deus u livre!
M: Na verdade, nesse ponto eu me cuido. Eu chego da roça, eu já num entro aqui pa dentro tamém
sem tomá banho lá fora, num banherinho que fiz pra isso. Comé qui eu vô atravessá cum pé cheio
de veneno aqui, ou a ropa, i vô entrá tudo aqui pa í lá no banhero pa trais, dentro de casa. Bem no
começo a gente era muito, muito jaguará [..] Óia, bem na verdade a gente nem sabia que tinha que
se cuidá. Mas óia a gente, a gente agora se cuida o que pode. Trabaia né? Mas é bem carçado, num
passa umidade, um sereno, nada, mas antes era... Que num tinha quem alertá memo. Na verdade.
(entrevistado 2 de santo Amaro Um)

Ah, eu prantei fumo, eu prantei fumo de 1978 até 82, daí eu parei por causa do veneno[..] ah, eu
comecei com uma dor no rim, uma dorzinha pequena mas me dava uma febre sabe. Uma febre tão
grande que tive que interna, fiquei 15 dia, 18, internado, eu ia embora, ia começa a trabaiar, me
dava aquele negócio de novo.[..] dissero que era por causa do veneno. Eu não podia mexer com
fumo, que que aconteceu, agora usamo dois veneno no fumo e deiz na lavora. Hoje colocamo 20,
25 de veneno na lavora, se você quiser eu anoto tudo que vai na lavora, faço uma lista de tudo que
vai, no tomate no pimentão [..] sofri com veneno de tomate, Nossa Senhora. [..] o que que é isso aí,
isso aí é estresse, é muito veneno, é nervosismo, a pessoa se estressa, uma coisa que se trabalha dia
e noite e você emprega dez mil na safra e você faz cinco. Isso que eu tou falando, que eu falo pra
você, na prática, não tou falando dos outros, tou falando na nossa prática porque fizemos isso aqui.
(entrevistado 32 de Santo Amaro Um).

Já tive problema cós veneno, vai fazê uns três, quatro anos. É... na verdade foi cós tomate e
verdura... [..] Fui... fui muitas vezes no médico [..] Eu fiquei tudo descascado...[..] usava as luva [..]
A luva talvez seja piore... suava, cuzinhava mais... No ano passado depois que tava tudo pronto,
tudo arado , tudo plantado eu tave bem atacado aqui das mão. Daí eu dei com o subrinho com o
tomatero pronto pra ele cuidá do resto que nóis repartia daí, porque eu não podia cuidá da lavora...
E ... e o fumo num tem tanto veneno que nem vai no tomate. E se um cara falá pra vocês e dizê
assim, não.... tinha que acompanharem pra vê como funciona. Vai muito veneno no tomate, no
repoio, na cebola na sarsa.....(entrevistado 40 de Santo Amaro Um).

O tema da segurança alimentar está imbricado com as discussões sobre os riscos

ao meio ambiente e à saúde das pessoas. As tecnologias modernas, seja porque degradam o

ambiente natural, seja porque não asseguram a qualidade dos alimentos consumidos pela

população, promoveram alterações significativas no meio ambiente e na saúde das pessoas

pela intensificação da utilização dos recursos naturais em detrimento da qualidade de vida. A
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chamada “Revolução Verde” e a motomecanização aumentaram a produtividade agrícola e

supriram  uma parte significativa das necessidades da população, a qual tem, na sua maioria,

optado, nas últimas décadas, pela vida nas cidades. Porém, esse objetivo não foi atingido por

todos os países nem atingiu toda a população. Pode-se dizer que a plena realização desse

projeto encontra referência empírica mais nítida apenas nos países desenvolvidos, onde a

modernização do campo, além de esvaziar o meio rural enquanto espaço de vida das famílias,

tornou-o um espaço de produção. O aumento da produção satisfez as necessidades internas

das populações desses países e colocou-os no patamar dos grandes exportadores de alimentos.

Todavia, os chamados efeitos “inesperados” desse modelo foram mais evidentes nesses

países. A contradição entre a superprodução, responsável pela política de subsídios e da

regulamentação de quotas de produção, que garante quantidade suficiente de alimento,

convive com os graves danos ao meio ambiente e à saúde humana pela falta de qualidade

desses produtos, o que coloca em risco a segurança alimentar da população.

Nesse contexto é que vem tomando corpo o debate sobre a multifuncionalidade da

agricultura como uma estratégia de desenvolvimento que supere o produtivismo e atue sobre

as suas conseqüências (RÉMY, 2003; ROUX & FOURNEL, 2003)  e a discussão de um

conjunto de teorias sobre as possibilidades de um rural pós-industrial (JOLLIVET, 1997). A

partir do debate teórico e das formulações de políticas públicas na França, é possível

evidenciar que a crise ambiental e a (in)segurança alimentar colocam em evidência a

necessidade de considerar a complexidade da realidade atual. O rural deixa de ser visto apenas

em sua dimensão econômica na perspectiva produtivista para se tornar um espaço de

produção de alimentos em quantidade e qualidade que garantam a segurança alimentar, de

possibilidade de gerar e manter trabalho e renda, de preservar a cultura local (os saberes e

fazeres) e de preservação e conservação dos recursos naturais e da paisagem.

Em se tratando de Brasil, nem o pacote tecnológico penetrou todo o campo

brasileiro, nem a produção de alimentos é ainda suficiente para atender a um mercado

consumidor em constante expansão, nem a questão do acesso à terra está resolvido e nem

mesmo foram satisfeitas as necessidades de uma parte significativa da população que vive

sem ter acesso à alimentação básica. É possível afirmar que, por um lado, a modernização

conservadora no Brasil foi incompleta (e de certo modo ineficaz) porque não cumpriu seu

papel histórico da generalização da “inovação” técnica, da produção de alimentos capaz de

resolver o problema crônico da fome, nem ultrapassou a histórica manutenção da grande

propriedade e do latifúndio e sua conseqüente pressão sobre a pequena propriedade e os

camponeses. Por outro lado, promoveu uma diversidade de situações sociais e de relações
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com o meio ambiente, emblema para os desafios colocados pela crise do paradigma

produtivista.

Como diz Maluf (2003), a questão da produção de alimentos no Brasil está muito

longe de ser resolvida. Há, em paralelo, a necessidade da produção e do acesso regular de

alimentos (via renda, trabalho etc), uma urgência em promover a produção de alimentos no

que ela tem de inclusão social, mantendo uma relação mais “sustentável” com o meio

ambiente e  vínculos mais explícitos com a manutenção da diversidade de hábitos alimentares.

Essas questões estão ligadas diretamente à agricultura familiar em suas múltiplas funções

sociais, pois o alimento, diz o autor, faz parte da promoção de identidade cultural, pois ,com

ele, estão envolvidos aspectos da satisfação, da sociabilidade, da qualidade da alimentação,

entre outros.

Nesse sentido, o debate europeu traz à tona aspectos relevantes que permitem

compreender a complexidade do rural brasileiro. Talvez porque aqui a multifuncionalidade

nunca tenha deixado de existir, porque a modernização não homogeneizou o rural e o espaço

da inovação contido no senso prático dos agricultores originou múltiplas estratégias que se

revelam nas diferentes experiências que constituem as ruralidades e as novas ruralidades no

Brasil. A importância desse debate no país é reconhecer tanto a importância das várias

dimensões da agricultura como possibilitar políticas públicas que ultrapassem o modelo

dominante e assegurem a reprodução dos agricultores tanto em sua dimensão material como

imaterial. Segundo Wanderley (2003), esse debate pode sensibilizar a sociedade brasileira no

sentido de reconhecer as várias dimensões da agricultura, principalmente as imateriais, as

quais ainda não são consideradas pela população de maneira geral.

Esse contexto mais geral permite observar a importância e a relevância do espaço

da agricultura familiar das três comunidades pesquisadas como produtoras de alimentos para a

metrópole, considerando os novos desafios que se colocam a essa agricultura pelas pressões e

restrições tanto do mercado, das leis ambientais e das novas demandas no campo ambiental,

as quais vêm reduzindo as oportunidades de manter e expandir tal produção ao mesmo tempo

que abre outras oportunidades. As opções que se abrem parecem cumprir um papel mais

significativo para melhoria das condições de vida e dos alimentos, quando observamos o

turismo rural e a produção mais “natural”, ou ainda o reflorestamento, mesmo com os limites

que esse projeto contém, como vimos no capítulo 3. No entanto, em se tratando da produção

agrícola, a oferta de olerículas e grãos vem se reduzindo, ao passo que existe uma tendência

de aumento na produção do fumo, o que está longe de significar uma estratégia importante

para contribuir com a segurança alimentar e com o bem estar da população.
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Por outro lado, na produção voltada para o consumo da família, podem ser

observadas algumas práticas mais adequadas à segurança alimentar, mesmo que, em alguns

casos, venha sendo reduzida em quantidade e variedade. A produção de autoconsumo

representa um importante espaço para a reprodução social das famílias porque garante uma

alimentação de melhor qualidade para a família, além de ser um modo de preservar saberes

tradicionais dos agricultores quanto à diversidade da produção e cuidados com os recursos

naturais, inovando com técnicas de menor custo e baixo impacto ambiental. Ademais, é um

espaço de manutenção da identidade dos agricultores que se reconhecem e se satisfazem

através de seus vínculos com a terra e com a produção agropecuária. E, no caso dos

assalariados/autônomos não agrícolas ou os pluriativos, é na produção de autoconsumo que

encontram referências para manter tais aspectos. Isso pode ser observado com mais nitidez

nas experiências dos agricultores de Santo Amaro Um e de Postinho, porque elas contêm

saberes da tradição, que são incorporados no habitus que se renova com os aprendizados que

permitem manter a produção em níveis mais “naturais”. É esse um dos importantes potenciais

que precisam ser mais bem desenvolvidos e compreendidos para que seja possível construir

um projeto de desenvolvimento que atenda às múltiplas dimensões da agricultora e do ser

agricultor.

As mudanças verificadas a partir da modernização do campo nas décadas de 70/80,

com a entrada das novas tecnologias e demandas por produtos, mesmo que parcialmente,

tiveram impactos importantes nas práticas e na pauta de produtos produzidos pelas famílias

das três comunidades, com níveis diferenciados de penetração e intensidade dessas mudanças.

Mas as críticas a elas e aos seus impactos, principalmente a partir de meados da década de 90,

também penetrou o fazer e o saber dos agricultores, e são responsáveis, em grande medida,

pelas alterações que vem se verificando atualmente. Isso permite supor que quanto mais

intensas foram as transformações oriundas da modernização, mais intensas são as críticas hoje

verificadas, afinal, se houve e há mediadores que promoveram e continuam promovendo o

produtivismo, há também mediadores que, sendo críticos aos impactos daquelas mudanças,

interferem nos saberes dos agricultores e fazem com que eles passem a adotar um discurso e

uma prática diferenciada. Mesmo os mais “isolados” como é o caso de Postinho, mantêm

relações com os mediadores (técnicos, peritos, mídia, políticos etc), os quais, com maior ou

menor intensidade, interferem no seu cotidiano. No entanto, é lá que se observa uma crítica

menos acentuada aos impactos das tecnologias modernas, com exceção dos plantadores de

fumo.
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O acesso à informação é um dado que foi pesquisado na última fase da pesquisa de

campo (pesquisa guiada) e permite compreender um pouco mais a dinâmica dos saberes dos

agricultores.  Foi comum entre os 19 entrevistados a referência à importância dos

aprendizados obtidos com os avós e pais, principalmente aqueles referentes à lida com a

lavoura. Poucos se referiram à religião e a valores morais, mas vários se referiram aos

ensinamentos para “conservar o que tem”, mas especificamente em relação a manter as terras

como um patrimônio da família. Essa manutenção envolve a reprodução dos

estabelecimentos, mas, mais significativamente, a reprodução de um modo de vida que as

gerações antecessoras gostariam de ver mantido. Essa mesma intenção está implícita nos

projetos de futuro da maioria dos agricultores pesquisados porque esperam que os filhos

assumam e mantenham o patrimônio fundiário, como vimos no capítulo 3. Foi comum,

também, o reconhecimento que “não dá pra fica só no que os mais velhos ensinaram”, no

sentido de que os novos conhecimentos, técnicas e práticas que marcaram as grandes

alterações na agricultura das décadas de 70/80 foram necessárias para a manutenção da

família no estabelecimento rural. A tensão entre a tradição e a modernização foi muito

presente para a geração dos responsáveis atuais pelos estabelecimentos que possuem idade

acima de 50 anos, porque os mais jovens viram seus pais passando pelas grandes mudanças e

incorporaram com mais facilidade tais transformações. No entanto, aqueles aprendizados mais

tradicionais, na maioria absoluta dos casos investigados, nunca foram de todo abandonados,

como já dito.

Em relação às demais fontes de aquisição de conhecimentos, observou-se a

presença importante dos cursos promovidos pela assistência técnica privada e pelos órgãos

públicos responsáveis pela extensão rural e pelas políticas públicas para o rural. Em

Mergulhão, foi muito presente e constante tanto a assistência técnica como os cursos que

envolviam a produção, transformação e comercialização do leite e, posteriormente, as técnicas

modernas para a produção de olerículas e frutas. No entanto, os cursos mais comuns

atualmente se referem geralmente ao turismo rural e a aspectos ligados à comercialização dos

produtos, segundo os 5 entrevistados na última fase da pesquisa empírica. Em Postinho, os

cursos ofertados foram menos freqüentes e muito localizados na década de 80, quando a

ACARPA (hoje EMATER) promovia a modernização da agricultura. (Na produção do fumo,

a assistência técnica era feita pelas empresas privadas). Atualmente, houve poucas referências

a cursos e palestras, com exceção para as atividades do programa PR 12 meses. Da mesma

forma em Santo Amaro Um, pois os cursos eram comuns nas décadas de 80/90, promovidos
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pela ACARPA/EMATER, voltados para a olericultura e fruticultura, e hoje são menos

freqüentes.

Quanto aos programas de TV e rádio que mais gostam de ouvir, foram comuns as

respostas de que são os programas de notícias os que mais atraem os homens e as novelas as

mulheres. Algumas citaram, também, as missas e orações. Poucos disseram que assistem aos

programas voltados para a agricultura porque, em geral, não tratam de problemas vivenciados

por eles.  No entanto, constatou-se que aqueles agricultores que buscam mais informações,

tanto na mídia como em cursos fora da comunidade, ou ainda aqueles cujos filhos vão para

escolas agrícolas ou trocam constantemente informações com vizinhos ou com técnicos, são

os que mais têm obtido resultados positivos com a produção. Chama a atenção o fato de que,

em Postinho, e mais acentuadamente em Santo Amaro Um, a troca de informações entre os

vizinhos é muito freqüente e estabelece relações muito próximas que, de algum modo,

preenchem as necessidades de resolver os problemas práticos com as lavouras e ajudam a

tomar decisões. Os depoimentos a seguir se referem a isso:

Ah, as notícia né, às veiz escuta uma musiquinha né [..] é, a novela daí pra ela né (risos), eu já
novela não assisto. (pergunta: e aqueles programa voltado pra agricultura, vocês assistem algum?)
Não, não assisto. (pergunta: e cursos voltado pra atividade de vocês? Tem algum curso que é
oferecido aqui na comunidade ou que você já fizeram?) Tem. Eu fiz dois curso já [..] fiz de
jardinage e fiz aquele outro lá [..] dexa eu pega que eu guardei ali o paper, é esse aqui ó, de turismo
rural, aham [..] esse aqui é do SENAR né [..] esse eu gostei de fazer, quer dizer, o outro eu também
gostei, daquele eu gostei da prática né, o de jardinage [..] eu gostei de fazer, só que nóis só fizemos
assim, até hoje só fizemo dois curso. Não sabia nada de jardim que eu também não conheço né,
então, fiz pra aproveitar o tempo né, tava de varde ali. Quer dizer, aprender aprendi bastante né. É
porque não adianta tem que ter tempo né. E veja o pessoal não usa o húmus pra jardim aqui. Tinha
outro aí  [..] pra fazer as coisa com a mão [..] e isso, artesanato [..] mas daí não sei se teve, porque
tava pra sair né. Com a CLAC eu não lembro se teve (entrevistado 3 de Mergulhão).

É, trabaiei tres ano na Emater, daí, o leite tava bom o preço e eu aprendi muita coisa nesses três
ano, porque eu ia visitar as propriedade. Então a gente aprende, eu adquiri muito conhecimento
nisso. Deppois fui trabaiá lá em Palmeiras, numa fazenda de uns estrangero [..] duma religião lá.
Eu aprendi muito com eles, umas técnica nova...aproveitei muito os treis ano que fiquei lá. Agora
eu to mudando e vô conversando com as pessoas. Tem até uma mulher lá em cima que ela pranta
orgânico e busca bastante esse tipo de coisa e foi pra o Espírito Santo com o pessoal de Colombo, e
o pessoal de Colombo então, comenta as coisa. O pessoal da Emater ensina um pouquinho, você
vai lá e conversa com os cara, eles já te dá uma diquinha e tal, e daí você vai descobrindo as
dosage. Que é interessante o seguinte, que nem a alface, tem a quantidade de cálcio, e se passar de
2ml de cálcio pra vinte litros de água. Aí o que que eu fiz, eu achei muito pouco e comecei a usar
10ml. Uma porque eles não tinham ainda muita experiência, diz que estavam começando a usar
naquela época né. Daí em tempo nublado eu comecei a aumentar um pouquinho e, funcionou,
agora eu to usando 10 agora. 10ml pra vinte litro. Já coloquei aqui nos morango pra ver o que
acontecia é... 10%. Daí eu tava lendo hoje, que a quantidade grande de enxofre fez não nascer os
morango, em Ponta Porã, daí eu fiquei com medo, então a quantidade tem que ser menor, daí não
tem probrema. [..]  Minha esposa fez um curso de turismo regional né. O objetivo dela, ela ta até se
encaixando já na prefeitura e tal, aí, pra ela ser no caso a guia aqui do caminho do vinho. Ela ta
pesquisando a fundo tudo, sabe, desde aqui, o caminho que vem da serra do mar. Tudo que ela
puder ela ta... ta conversando com pessoas antigas daí do local pra... sempre tem uma coisa que
você aproveita né (entrevistado 18 de Mergulhão).
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 (fala o filho) fiu faze curso agropecuário lá em Castrolândia [..] não, não cheguei a se técnico, é só
uma aprendizagem assim, não é técnico agrícola não... é curso, de pecuária leiteira e tal, né. Eu
tinha uns dezoito ou vinte ano, né.[..] foi em mil novecentos e setenta e oito. Dalí que começo, né?
Uns curso sobre silagem,  sobre a limentação, que é uma prioridade pra ter um rebanho né. A única
coisa que não aprendi foi castração, mas no restante... O pessoal da Clack também começou, da
Emater também, com essas técnicas... que tinha muito aqui, o pessoal sofria muito por falta de
prática, né. A Clack dava assistência e era boa mesmo.[..] até de inseminação artificial que teve
uma época também teve, acho que gratuita, né? Os curso que fiz foi só de pecuária leiteira, não fiz
outros né. Aqui tem cursos, sempre tem, mas é mais palestra comercial. [..] voltada pra venda de
insumos, de... semente ... sempre tem ensinamento, é mais... então é sempre as multinacional, das
empresa né [..]  elas vem fazer palestra e tal, vender o peixe delas, né? [..] a Emater não vem aqui
[..] vinha mais, agora vem menos, né. (entrevistado 5 de Mergulhão)

(fala a esposa) “Eu assisto a Aparecida lá, da Rede Vida [..] é, eu gosto, de manhã tem a missa e eu
fico fazendo o almoço e assisto”  a noite eu gosto de assistir o jornal. (fala a esposa) “de tarde eu to
na cozinha, tem a das sete né, a missa. Daí depois a noite tem alguma outra coisa que assisto ou
ligo o rádio né, porque eu fico sempre na cozinha né”. (pergunta: algum desses programa mais
voltado pra agricultura vocês gostam de assistir?) Não. O filho fez curso mais sobre peixes né. (fala
o filho) “sobre peixes, só de peixes. Também o de roça, que meu irmão já feiz, sempre tem [..]
sempre tem um o outro curso né. Hoje tem um, o pessoal da prefeitura faiz [..] daí o mais veio vai
também (entrevistado 20 de Mergulhão).

Sempre aprendi, e eu sempre digo assim, às vezes as pessoas criticam, porque eu já entrei na
política, já fui duas vezes candidato aqui, a vereador. Na minha propriedade a Emater, tem
praticamente mais obra na minha propriedade que a prefeitura, entende? Eu tenho mais obra na
minha propriedade, com a Emater, do que com a prefeitura. Eu tenho, eu tenho, uns banhado que
eu valetei aqui através da Emater, cinqüenta por cento, porque era um projeto que o governo
pagava só cinqüenta por cento da máquina. Eles fizeram a minha... meu projeto de graça, vieram,
fizeram a medição, quantos metros de valeta que eu tinha que fazer, pra consertar o banhado. Uma
obra grande aqui, deu, acho que deu sessenta e poucas hora de máquina, né. Sim, planto, tem uma
área que eu planto, tem uma outra área que eu não plantei, mas pretendo plantar. E tenho também
esse chiqueiro que eu falei, que eu peguei através da emater, tem calcareação que eu peguei, tem...
projeto que eles fizeram pra mim de curva de nível na minha roça. Então, talvez tenha mais obras,
tem sim, claro que tem mais obra, tem árvores frutíferas que eu peguei. Essa adubação verde que eu
faço com a aveia aprendi primeiro com a Emater, que começou a orientar [..] aí comecei com a
empresa de fumo né, a empresa de fumo é também uma coisa que a gente aprende muito com ela, a
empresa de fumo, o pessoal fala muito do fumo, tão querendo acabar com o fumo e tal, orienta
super bem os produtor dela, entende. Então, a empresa de fumo, além de orientar a gente, a fazer
adubação verde, ela manda semente, do que a gente pede, quando quiser [..] Manda pra reflorestar
também. [..] porque eu fiz muito curso olha os certificado, tem um aqui de aplicação do uso da
máquina costal, no Senai, tem de cultura da batata salsa, esse é da Secretaria com a Emater, esse
outro de embutidos e defumados [..] Esse foi um dos melhor que eu fiz, um dos que mais
aproveitei, porque, porque, não sei, mas porque eu já tenho de cozinha também, eu sou cozinheiro
também. [..] o de cozinha eu tenho dois, só que um o certificado eu perdi, o primeiro que eu fiz. Aí
então esse de embutidos foi o que eu mais gostei, eu tava numa época, eu tava meio deprimido, daí
quando eu fui fazer esse curso encontrei um pessoal bem bacana, pessoal da Emater bem bacana, e
daí as mulher que fizeram o curso também bem bacana, e também levantou meu astral, e depois, eu
aprendi e aproveitei mesmo aquelas técnicas, eu não esqueci, e eu faço, sempre faço. (entrevistado
23 de Postinho).

Curso não, nunca saí pra fazê. Daí o único aí que a gente sempre troca as bola é cum ele, co Josi,
porque ele intende de lavora. Às veiz tá cum pobrema aí, a gente pergunta pra ele né: “Ó o qui é
bão ali? O troço tá dando pobrema.” Qui ele sabe, ele istudô né? Ele feiz, né? Aquele bicho intende
memo né? Daí ele passa as dica pa nóis i nóis imo, imo siguindo. [..] Na tv, Óia, falá a verdade pra
ocê, eu quando tô domingo que nóis assistimo é só Tarde do Gugu, viu? [..] no dia a dia é jornal, de
noite. Ah, de tarde um jornalzinho um poco... Que eu durmo cedo tamém.  Dia de semana qui eu tô
trabaiando firme eu durmo cedo. Principarmente o dia que tá meio friu de noite, ma nunca que eu
fico vendo televisão! Já tomo meu banho, eu tomo um café i já... Vô descansá nem qui eu não
durma, mas eu tô descansando né? Programa pra agricultura? Ah, não, às veiz assistimo. Tipo,
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sendo... que nem teve no domingo ali na, comé qui é na...? Na Paraná Educativa [..] Passa,
programa de agricultura. O Grobo Rural daí passa daí às veiz eu assisto um poco. Eu gosto [..] mas
só quando é importante pra nóis. Esses dia o que que passô na Paraná Educativa, uma pranta que eu
pulei. [..] Cebola em quitandinha. Ah, o prantio de cebola fizerum im quitandinha. Quando deu
que... quitandinha, iam mostrá o prantio de cebola eu pulei da cama. Digo: “Quero vê comé qui é
essa pranta.” É a curiosidade né? Ma daí, daí eu oiei, digo: “Não, é iguar a nossa.” Qui até tava o
cara da Emater de Mandirituba lá.  Daí eu falei po cara: “Eu já vi você prantando cebola em
quitandinha rapá, você é produtor inguar eu.” Daí ele deu risada, disse: “Não, eu tava lá memo.”
Digo: “Eu vi lá voceis prantando cebola.” Mais é igual nóis, as carrerinha né pa, pra daí passá a
carpiderinha porque daí afroxa i limpa o matinho do meio né? “Não, eu assisti porque eu achei
importante né?” Qui eu sempre gosto de vê esses troço tamém, aprende muita coisa né. A gente
sempre... sempre tá assistindo né, pa pegá argum, uma coisa a mais né que a gente num sabe.
(entrevistado 2 de Santo Amaro Um).

Não eu sei lá, a gente né crio-se dum jeito i tenta levá ele do jeito que nóis tamo indo mais hoje é
tudo deferente né? E já no tempo do nossos pai era um tempo, do tempo nosso até aqui já tamém
foi um jeito né? E agora o jeito deles im cumparação [..] Já tá diferente, né.  A gente vai vendo que
o troço tá mudando. Vai só mudando. É difícil ficá aquele tipo que tava lá pa trais cuntinuá. Ele
tá... Daqui pa frente só muda. Vai mudando.  Puis óia, isso aí é [..] Isso aí a gente né, a gente
valoriza os troço né, as coisa né? Tudo que a gente tá fazendo a gente vai valorizando porque é
sempre... Nóis no causo, nóis valorizava sempre tudo que.... já quando era desde novo né. Que nóis
damo valor nas coisa, mais tem gente que não dá valor. Tem gente que não dá valor. Eu do valor
num troço meu, uma coisa, duma ferramenta pra cima. Quero levá zelado, valorizá. Isso aí pincha
lá, dexá lá que é pa não sei o que i... Intão não é bem assim, i a gente leva sempre... sempre
cuidando das coisa né? Zelando o qui tem i né? Senão si acaba. Senão cuidá, mais hoje ou mais
amanhã não tem mai nada. Tem que levá meio, meio zelado o troço. Senão num tem. Ma agora já
os novo num sei se vão continuá zelando ou não vão né? Qui nóis zelamo aquilo que temo. Isso aí é
difícil a gente não cuidá. Porque hoje os novo, eles não valorizam o que a gente tem, a gente cuida
cum zelo, eles não tem nem aí pa cuidá. É, aprendemo cos pais. Eu dô valor até pum prego, se eu
achá um prego levo lá na lata lá. Qui um dia eu priciso eu tenho né? Desda cumida eu lembro qui a
mãe falava assim: “Eu num gosto de istragá, a gente tira o qui a gente vai comê. Porque você joga,
mas tem gente passando necessidade aí fora. (entrevistado 2 de Santo Amaro Um)

Eu um curso uma vez da poda de arvoredo que eu tenho diploma, da poda de arvoredo eu tenho
diploma, então esse curso eu fiz com um agrônomo [..] da ACARPA né [..] foi  só isso memo né
[..] foi no tempo das amexa ihh faiz uns  [..] os filhos não fizeram nenhum deles [..] O filho
aprendeu na lida co fumo junto com o Mauricio né, então ele já, ele trabaia também algum de
planta de fumo então ele já sabia mais ou meno né. [..] que nem as parte da religião memo né, da,
vamo dize, religião, que nem, já tinha que manda eles na catequese pra faze primeira comunhão,
então é, o que a gente aprendeu passo, desse assunto, passo pros fío né também né. [..] é e sobre só
o serviço que nóis tamo falando né, o serviço [..] é, passa pro filho né (entrevistado 13 de Santo
Amaro Um)

[..] eu se fosse, com tudo que aprendi aí, na tradição, trabaiando, o que eu aprendi num dá mais,
mas, dei um jeito rapaiz [..] aprendi, tipo assim, na lida, na lida né. [..] com os pais sim né, desde o
começo, quem ensina a gente é os pais né. (entrevistado 32 de Santo Amaro Um)

As coisa da lavora ..Isso aí já aprendimo com papai, né. Mudô os jeito de prantá [..] Mudô. Mas
isso aí já... isso aí nós já fazia com ele, do jeito que nóis plantamos hoje... o milho era... hoje tem
plantadura a cavalo... era pingado, nóis era pequeno nós tinha que pingá né [..] ia sortando, de 10
em 10, como na plantadera, só que daí era ca mão, né. Quando tinha tamanho desse aqui já ia tudo
pra roça, né. Ia pra lavora... não que é pra família é só trabaiá... pá estudá, né? Mais é... que nem
esse aqui, já me ajuda. Nóis quando tinha idade dele nóis ia quatro cinco lá trabalhava, se fosse pro
pai tratá sozinho como eu vo tratá... tem muita coisa que muda. O pessoal vai estudá. Na verdade
eu num tive estudo, o meus filho vão continuá com estudo, este aqui ta indo muito bem na aula já
no primeiro ano já tá bem... tem que estudá mais tem que aprendê a trabaiá também... não adianta
só ir na escola, só escrevendo a caneta que hehhehe...[..] É... tinha que... tinha que vir alguma..
palestra, mas eu praticamente... nóis vamo copiando do... do vizinho, um ia copiando do otro. É,
isso aí... vai vendo que dá certo. Veio plantadera uma época, plantá a cavalo. Né? Daí... via o
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vizinho com a plantadera a cavalo daí pega e vai lá e planta. É assim, tem que i copiando do outro
(entrevistado 40 de Santo Amaro Um).

Através dos depoimentos, é possível verificar os mecanismos de adaptação e as

mudanças presentes no processo de reprodução social dos agricultores familiares. As

disposições dos agricultores para a ação são estruturadas de acordo com um conjunto

complexo de elementos, em que estão presentes os saberes tradicionais combinados com os

saberes, muitas vezes esparsos, da escola formal. Esses saberes estruturantes do ser camponês

se constituíram no processo de desenvolvimento do século XX, em que a luta pela conquista

de um lugar na sociedade brasileira foi incessante, tanto dos caboclos excluídos do processo

desenvolvimentista como dos imigrantes em precárias condições de ocupação das terras e de

adaptação às novas circunstâncias. A escolarização dos membros das famílias entrevistadas

acompanhava a penúria das condições gerais de vida dos camponeses, até porque não havia

um sistema educacional no Brasil consistente e que abrangesse o território nacional para além

do ensino primário. O acesso era dificultado pelas distâncias e pela precariedade dos meios de

transportes.

Essas condições, no entanto, foram sendo modificadas desde os anos 70, com o

novo ímpeto desenvolvimentista dos governos militares que promoveram a modernização do

campo, assim como uma relativa expansão da educação no meio rural. Mas é a partir de

meados dos anos 80 que o ritmo das mudanças se intensificaram. Observa-se que os casais

com idade entre 30 a 40 anos já possuem maior escolaridade, principalmente as mulheres. Os

filhos dos atuais responsáveis encontram-se, no geral, estudando e alguns estão sendo

direcionados para o ensino técnico agrícola. Essas condições, aliadas à extensão rural e à

assistência técnica das empresas privadas (destaque para as empresas de fumo) modificaram

os aprendizados tradicionais que estavam relacionados com a produção e práticas em relação

aos recursos naturais. O senso prático dos agricultores cria os mecanismos para a adaptação

dos fazeres e saberes que fazem sentido para atender às demandas cotidianas das famílias e do

estabelecimento rural. Essa capacidade de adaptação e mudança permite verificar em todos os

depoimentos e dados uma combinação constante dos conhecimentos e fazeres tradicionais

com os da modernidade. Esse mesmo senso prático vem fazendo com que mudanças nos

processos produtivos, nas opções para o turismo rural, ou ainda para o reflorestamento, no

sentido mais voltado para a questão ambiental, comecem a ser uma realidade que penetra a

vida dos agricultores.
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A importância da educação para os filhos é uma constante nos depoimentos da

última fase da pesquisa de campo, na qual muitos disseram que, como projeto de futuro,

desejam que os filhos estudem, mas também que aprendam a trabalhar na roça porque não

vislumbram uma mudança significativa na vida deles apenas com os estudos. O fazer e o

saber do agricultor fazem parte das estratégias de reprodução da família no estabelecimento, o

que permite, segundo eles, a manutenção do patrimônio familiar, e de um estilo de vida que

querem conservar, embora sempre, é claro, com melhorias para as gerações futuras. O desejo

mais marcante em todos os depoimentos foi sempre o de manter o que a família conquistou,

pois acreditam ser muito difícil outras conquistas mais expressivas. Manter o patrimônio

familiar significa uma garantia de reprodução da família numa sociedade que está em crise

econômica, social e ambiental.

Olha, eu não..sei pros filho eles ainda não disseram nada. [..] ah, cada um é cada um, é difícil
escolher, né? [..] a gente não sabe, tem tanta, né? Eu acho que gostaria de fazer o que ele gosta.
Que ele faça o que ele gosta. Nem que seja tirar leite de gado ou sei lá, ou plantar, que faça o que tá
gostando, né. Porque quem faz o que gosta não cansa, sabia? [..] eu conheço um engenheiro
agrônomo que ele fez o curso de agronomia porque o pai dele fez. Isso aí eu não quero nada com
isso daí. Ele mora em Curitiba, tem alguma coisa no escritório lá, e planta aqui, tem um sítio aqui
dentro. Vai lá, planta abóbora, planta pimentão, vai criar umas vacas lá, porque ele gosta de fazer
aquilo. Os filho tão estudando, trabalhando na chácara não tem como fazer outra coisa...a filha fala
muito em astronomia, o dela é astronomia. [..] ah, esses negócio, se lê vê um, lá na televisão, né?
Marte, assim, mas é doente por isso aí. Fissurada. [..] o jeito que tamos sonhando assim... com a
propriedade [..] não tem muito assim..do jeitinho que tá e tocando, porque modificar ou inventar
outro jeito, tudo...mudar, as vezes mudar fica pra pior [..] tem que cuidar, eu acho, do que tem, né?
(entrevistado 5 de Mergulhão).

Com os filhos, eu não acho, eu tenho certeza é investi sempre nos estudo, porque, porque, nesse
mundo competitivo que ta, e eu sempre digo assim, aí tem uns pessoal aqui que, a Franci mesmo
sabe disso, ela diz: não, estudar pra que, estudar pra carpi roça, estudar pra plantar fumo; mas a
pessoa, não é por isso, a pessoa tem que saber, pra não deixar que as outras pessoas enganem a
gente, não deixar que as outras pessoas façam a cabeça da gente tem que ter uma linha de
pensamento, a gente tem que ter noção das coisas, do que é certo, e é só estudando pra você saber o
que é certo. Eu sei também que a maioria dos livros, o que ta escrito, não corresponde, a metade
que ta escrito não é verdade, mas não tem problema, porque o que ta escrito é bom, não custa nada
a gente tentar resolver, né [..] então por isso, eu acho assim que a pessoa que estuda, não se deixa
levar, né, não é fácil das pessoas chegar aqui e [..] iludi e engana as pessoas, é olha que não é só
aqui, isso é no Brasil inteiro [..] é por isso que eu acho que as pessoas tem que estudar pra não se
deixar levar, não é porque é um plantador de roça, quer dizer, ele é um plantador de roça, mas ele
tem que ter sua própria opinião, sua própria consciência, né (entrevistado 23 de Postinho).

Pro futuro... É só pros filhos esses pinus que tamo prantando, que a gente usa pro futuro deles,
porque eu outra coisa... não sei te dizê. Esses que vai sê o futuro deles um dia...Mas e estuda [..] é
meio difícir, né...Por que fazê uma faculdade, por exemplo, eu tenho minhas subrinha ali, duas, que
fizeram faculdade...uma era assistente social... só que daí pula prefeitura, né... Não, ela trabalho
uma PUC bastante tempo.... que lá é por... por força dela, né porque...é que ela... se empenho,
né...Mas é isso que eu digo, às veiz estuda, faz uma faculdade às veiz a gente num... num... num
aproveita porque não existe muito... é, é... tem muitos estudado qui num tem o quê fazê quase, né....
É isso que eu sempre falo, que se, se plantá pinho, se... vai sê mais acho um futuro mio pá eles do
que estudá... eles até a terceira série tem que estudá... que nóis podemo aqui, né...É o segundo grau,
porque facurdade nóis num podemo banca né. [..]..é que é muito caro. Teve um piazão aí que é... é
advogado... o tio dele pago... ele trancô lá, é né...se não pudesse pagá. Eu acho que ele ta
trabaindo..acho que ele ganha mais... né, no trabalho. Num sei porque e também se... é muita... e
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também loco de malandro, ele num... facurdade de direito...e tá cansado hahahah. (entrevistado 18
de Postinho).

Pro futuro assim... é... no momento a gente num tem nem idéia do que pode acontecer. Pois é... eu
já tenho assumido duas coisas que farta ainda pros fios os estudo e os dente. Que ninguém tira
deles, né? Porque a situação ta ficando muito difícil. Num tem emprego pra todos estudá... né? Só
na caneta num vai vivê... Tem que ensiná eles a trabaiá... a plantá, colhê, cultivá. (entrevistado 40
de Santo Amaro Um)

Assim, o foco da maioria dos projetos de futuro para os filhos está na ampliação ao

acesso à educação formal, para que eles possam dominar um saber que possa concretamente

contribuir para uma vida melhor. Mas isso não é suficiente porque, tal como a percepção mais

generalizada atualmente, o “estudo” não é mais a garantia de conquista de espaços

importantes na sociedade, capaz de assegurar a reprodução da família mesmo que em outras

atividades e outros lugares. Por isso, aparece em grande parte dos depoimentos a preocupação

em relação ao fato de os filhos aprenderem os saberes e fazeres da agricultura e das atividades

correlatas, inclusive que cursem o ensino técnico agrícola, porque esse é um espaço que, bem

ou mal, tem mantido as famílias através das várias gerações. As preocupações também são

geradas pela redução do número de filhos por família, pois as chances para ter sucessores para

o patrimônio fundiário também se reduzem, principalmente nas famílias que possuem apenas

filhas mulheres que “depende de quem casá cum elas né, se vão querê ficá aqui” (entrevistado

2 de Santo Amaro Um).

Para vários agricultores, a luta em manter o patrimônio familiar (social, cultural,

ambiental e fundiário) justifica-se pela relevância da função social da agricultura que

praticam, pois consideram fundamental sua participação como agentes que produzem e

abastecem a população com seus produtos. Consideram que a vida no campo é muito melhor

que na cidade, pela tranqüilidade e sossego, pelo contato com o “ar puro”, pela maior

segurança tanto física como social e porque ali encontram as condições para prover o sustento

da família e assegurar um nível de vida que dificilmente identificam como possível de ser

mantido na cidade, “porque lá tem que comprá tudo”, “lá quem manda é o relógio” e assim

por diante.

4.2.3. As relações sociais: espaços de sociabilidade e da participação

Os espaços da sociabilidade para as famílias das três comunidades, como é comum

nas comunidades em que predomina a agricultura familiar, são construídos e mantidos pelas

redes de solidariedade, de trocas de alimento, trocas de conhecimentos e de experiências, de



270

reunião para o lazer, encontros de trabalho e de organização de ações que objetivam melhorias

para a comunidade, e também, através da participação em organizações sociais (associações,

sindicatos, cooperativas, ONG’s etc) pelo associativismo. São estratégias que permitem

reproduzir um modo de vida que está intimamente relacionado com as possibilidades de

manutenção dessas redes porque são espaços de manifestação e fortalecimento da vida

cultural (habitus) e das possibilidades concretas de permanência das famílias no meio rural.

Como visto anteriormente, mesmo que reduzidas algumas práticas de

solidariedade e de trocas, como é o caso da quase extinção dos pichiruns e da redução das

trocas de alimentos, elas ainda se mantêm (principalmente a troca de dias) e significam mais

que um complemento ao trabalho e à alimentação: é a preservação de um modo de vida em

que a solidariedade tem um papel relevante. O transporte feito gratuitamente quando uma

família necessita e ou uma “dica” importante sobre a produção é ilustrativo dessa dinâmica

relação entre as famílias. O jogo de futebol no final de semana, as reuniões para organizar as

festas, os encontros semanais ou mensais na igreja, entre outras oportunidades, consolidam

laços que fazem das famílias uma “grande família”, na qual todos conhecem com detalhes a

vida e a história de cada um, construindo relações de interconhecimento. Relações que se

mantêm pela convivência e trocas constantes, o que justifica, de certo modo, a desconfiança e

o afastamento que as famílias mais tradicionais das comunidades mantêm com os “vindor”,

com os “chacreiros” e com o “pessoal de fora”, os quais ainda não participam dessa dinâmica

tradicional da vida comunitária.

A participação pode ser avaliada, em parte, pela presença das famílias nas

instituições e nas entidades. É possível qualificar melhor a participação social das famílias

quando analisadas as respostas obtidas durante a pesquisa dirigida (2ª fase de campo) com os

94 agricultores entrevistados. Constava no formulário um quadro para registrar quais os

canais de participação da família e de como acontecia tal participação: se era apenas como

participante (P) na categoria de sócios, fiéis, associados, entre outros, ou se era como membro

efetivo da diretoria ou do conselho (M), portanto, ocupando cargos de direção. Os resultados

são os seguintes:

Quadro 15 - Participação social das famílias agricultoras das três comunidades
pesquisadas

Igrejas Associação ONG´s APM STR CooperativaComunidade
(P) (M) (P) (M) (P) (M) (P) (M) (P) (M) (P) (M)

Mergulhão 18 8 7 2 6 3 7 1 1
Postinho 28 3 1 1 1 3 2
Santo Amaro 37 13 32 2 1 5 2 19 1
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Um
Fonte: Pesquisa de campo, Turma V, MADE, 2004

Como era de se esperar, a freqüência maior de participação das famílias nas três

comunidades é nas igrejas, como fiéis. Em Mergulhão, é a igreja católica a única existente na

comunidade e congrega praticamente todas as famílias do lugar. São 18 respostas (das 22 do

total) de que participam como fiéis, sendo 8 também membros das comissões da igreja.  Em

Postinho, são 28 respostas como fiéis (das 32 do total) e apenas 3 como membros de

comissões ou diretorias de igrejas. Nessa comunidade, há 1 igreja católica e 4 protestantes,

inclusive uma utiliza a escola como espaço para suas atividades. Em Santo Amaro Um, são 37

respostas (das 40 do total) como fiéis e 13 como membros de comissões e diretoria de igreja.

Nessa comunidade, a freqüência também é a igreja católica e os moradores têm duas opções:

as missas semanais no Mosteiro (de freiras), que fica na divisa da comunidade, ou na igreja do

Espigão, que é uma comunidade próxima e que concentra os serviços de saúde e educação. Os

depoimentos a seguir ilustram tais afirmações:

Esses aí são bem católico. Você sabe que o nosso... sabe que... Ocê sabe de uma coisa que nóis tava
comentando, o que dá bastante gente nai reza do Ispigão é o povo de Santo Amaro. O Ispigão é
grande, má não participa. Se nalisá, se nalisá a hora de intrá na igreja, o lado de cima da igreja ali,
só fica o povo de Santo Amaro. Ih o lado do Ispigão não tem gente. Bem poquinho. I ingraçado que
já separô até o lado que a turma chega i dexa os carro. O daqui, já ninguém vai pra baxo. E do
Ispigão é pra baxo. Eu canso de dizê, digo: “Óia, eu... O Santo Amaro é forte!” Se não fosse o
Santo Amaro, o Ispigão ali na parte de reza já tinha parado. No mostero, que de vez inquando a
gente vai lá no mostero. Porque no Santo Amaro [..] aqui tinha uma igrejinha, mas ‘so qui pego
fogo, as moça, umas sorterona queimaram, foram dexa vela acessa pó Santo Antônio i pego fogo
[..] isso faiz pra mais de trinta ano. Participei da comissão da igreja [..] Eu trabaiei, eu trabaiei
dois... Eu trabaiei acho que uns cinco, cinco, seis ano né? [..] Dois mandato lá no ispigão.
(entrevistado 2 de Santo Amaro Um).

Não, não não tem eventos assim que reúna as pessoas, por enquanto não tem. É, quando precisa às
vezes, de alguma coisa, então aí a gente conversa né. Quando um precisa de alguma coisa ou outro,
né. Ás vezes um vai pegar vinho na casa de outro lá, então a gente ta se vendo com eles assim
mesmo. Ou numa festa ou na missa assim, então a gente se vê com a turma assim. A missa é uma
vez por mês (entrevistado 3 de Mergulhão).

A partir dos dados apresentados acima, é possível dizer que os espaços mais

importantes de participação dos agricultores familiares das três comunidades são aqueles que

envolvem a manutenção das relações entre as famílias. O principal espaço da participação é a

freqüência às igrejas, o que, além de significar a preservação da fé e da prática religiosa,

acontece no mais importante e regular espaço de encontro das famílias, difícilmente garantido

por outras atividades. Encontros que se fortalecem e se ampliam nas festas religiosas que são

realizadas nas comunidades. É, também, um espaço do exercício da liderança, porque as
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funções de diretoria ou dos membros de comissões de trabalho nas igrejas contemplam, além

das funções religiosas e de funcionamento da igreja, as discussões e os encaminhamentos dos

problemas das famílias. Deste modo, é um importante espaço de manutenção das relações de

interconhecimento.

Em Santo Amaro Um e Mergulhão, em segundo lugar destaca-se a participação

nas associações. No primeiro caso, a presença como membro associado chega a 32 famílias,

sendo 2 como membros da diretoria. Em Mergulhão, a participação reduz-se para 7 sócios e 2

membros de diretoria, porque a associação engloba mais os envolvidos no “Caminho do

Vinho”, que apesar de existir há mais ou menos 4 anos, ainda sofre com a resistência de

grande parte das famílias em se envolverem com a associação já que há uma relativa

desconfiança sobre seus resultados e porque muitos agricultores não se identificam com os

objetivos voltados para o turismo rural.

Nas duas comunidades, a origem das associações está vinculada a questões muito

concretas que envolvem necessidades como o acesso às máquinas para a lavoura, à água

(Santo Amaro Um) e ao turismo rural como meio de desenvolver alternativas para os

agricultores de Mergulhão. Mesmo sendo, normalmente, práticas “trazidas de fora” –  porque

são experiências estimuladas pelos técnicos de prefeituras ou da extensão rural, ou mesmo

pelos políticos interessados nas comunidades (caso do financiamento de parte do parque de

máquinas de Santo Amaro Um feito por um deputado) – elas são espaços importantes de

exercício de cidadania e de busca de soluções para os problemas enfrentados pelos

agricultores. Nem sempre prosperam porque os conflitos que se estabelecem por vezes não

são superados pelas famílias. Mesmo assim, constituem-se em espaços de sociabilidade e de

manutenção da rede de relações comunitárias.

Os conflitos são parte integrante de qualquer instituição ou entidade porque são

espaços em que se manifestam os diferentes “capitais” econômicos, sociais (culturais) e

políticos. É, como diz Bourdieu, um campo de disputas em que estão em jogo diferentes

interesses e condições de acesso e de realização de objetivos. Talvez seja esse espaço que

melhor permita identificar a diferenciação social e econômica entre as famílias de Mergulhão

e de Santo Amaro Um. Quando perguntados se existiam diferenças entre as famílias dessas

comunidades, em geral as respostas eram “nóis somo tudo igual” ou “aqui é tudo do mesmo

jeito”, ou ainda “tamo tudo no mesmo barco”. Quando analisada, porém, a relação dos

agricultores com as associações, esse quadro se modifica, de modo significativo no caso de

Santo Amaro Um e com menor evidência no caso de Mergulhão, porque aponta para as
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nuances dos “prósperos e ativos” em relação aos considerados “acomodados” ou que “não

querem nada com o trabalho”.

Em Santo Amaro Um, o conflito fundamental pode ser observado na relação com

o acesso ou não às “máquinas da associação” e nas críticas aos “problemas com a água”. Para

os entrevistados na última fase da pesquisa de campo (pesquisa guiada), em que foram

priorizadas as entrevistas com as famílias que apresentavam diferentes condições sociais

(tipos 1 , 2 e 3), observou-se que os que estão em melhores condições de vida (exemplo:

entrevistados 2, 9, 32, 34), em geral porque têm uma importante produção agrícola voltada

para o mercado, são os que mais têm acesso às máquinas e os que mais intensamente fazem

críticas que interferem no controle e na realização do serviço das máquinas. Por outro lado, os

agricultores com as mais precárias condições de vida (exemplo: entrevistados 14 e 40)

demonstram a dificulade de acesso a esses serviços. O pouco volume da produção agrícola e

da renda alia-se às poucas possibilidades de interferência no controle e na realização dos

serviços porque faz com que esses agricultores se sintam fragilizados na relação com aqueles

que têm mais poder de negociação. A diferenciação econômica acaba interferindo no acesso

ou não aos bens e serviços da associação, a qual, na verdade, parece repetir a tradição da

assistência técnica e da extensão rural voltadas para o produtivismo. Essa afirmação tem

sentido porque, na prática, a Associação dos Agricultores de Santo Amaro Um é percebida

muito mais como uma oficialização de políticas e práticas do poder público do que

efetivamente um espaço coletivo comunitário. Os depoimentos a seguir são ilustrativos dessas

questões:

É, a associação, porque até aqui no Santo Amaro tem associação nossa aí [..] aqui é a associacão
que mais funcionô, porque inventarum de fazê ali na Pedra Preta uma i não sei onde mais, e num
funciono [..] aqui o povo, sei lá, se riuniu mais gente e o povo cumbino né, agora teve lugar aí que
só deu encrenca né? [..] tem cinco ou seis trator com grade [..] Única coisa eles não tão fazendo po
povo mais aqui é rotativa i pé de pato [..] porque diz que é muita inrolacão do povo. Porque veja
bem, eu até num sô contra isso  porque tem gente diz assim: “Ah eu quero a rotativa amanhã”. Vai
o trator às veiz daqui, vai longe, vai lá trabaia meia hora, o cara acabô o serviço. E isso aí o que
acontece, é prejuízo pa prefeitura [..] purque se não deu nem uma hora naum pode nem í fazê. Que
às veiz dexa um que precisa de fazê um prantio maior ali, i às veiz o otro tira a veiz [..] mais elis
atendim bem, naum dá pa recramá [..] Mais que nem nóis no causo, eu peguei o trator pra fazê as
aradona tudo... aí eu, pra mim foi, pra mim é... Nóis é o siguinte, nóis fizemo uma foia de cada um
né, eles derum pa nóis fazê. É sobre as hora por méis, e nóis temo que, nem que nóis não use hora
nenhuma no meis, ma nóis temo que tê hora e pidido pa quele méis. É de dezembro a dezembro,
tenha serviço ou naum [..] Porque se nóis, im cumparação, num temo as hora marcada e de repente
nóis petiscamo de mexê numa terra ali, de fazê uma pranta, i se nóis í de atrais elis num atendim.
Eles num são obrigado memo [..] o que acompanha mais é o secretário lá de agricultura, o Silvio, o
Silvio né. Daí tem um aí que fornece combustívil e acumpanha, parente meu aí, o Luís [..] ele é
presidente e ele acompanha né. Abasteci o trator i vê comé qui vai o serviço, ele  anda direto de
atrais, eles arrumaram a saverinha pa ele anda aí e ele tá atendendo o povo. E coisa que naum
resorvê cum ele aqui tamém, se vê que não tá no arcance dele, vai lá falá co Sirvio daí. [..] qué dizê,
na verdade nóis fizemo uma riunião aqui, ma nóis descimo a lenha nos tratorista. Os bicho
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ganhavum o deles, ganhavum hora extra, ganhavum gorjeta, porque gorjeta quem quisé dá tamém é
liberado. Fizerum a riunião, o Sirvio veio: “Ó, gorjeta quem quisé dá, à vontade. Nói num temo
nada cum gorjeta”. Daí a turma começarum a recramá sobre as cabecera do terreno né que o trator
chegava já virava lá por longe, já dexavum duas braça sem aproveitá o terreno. Daí o Sirvio diz qui
é pa quem pidi serviço naum mandá o trator na roça sem í junto. I eu no meu serviço, eu tudo a
vida acumpanhei. (entrevistado 2, tipo 3 em condições de vida).

A associação tá pra treis ano, tá uns quatro ano mais ou menos...[..] ajudo bastante a comunidade,
ajudo bastante. Veio muito maquinário por intermédio da associação, veio bastante maquinário,
sabe? Só que daí veio, eu sou responsável por isso, fui eu, eles... eu tive que até ir no banco, essas
coisas, mas veio tudo grátis. Então eu assinei por tudo como responsável, então daí nóis sortemo
cada comunidade, por exemplo, lá no Santo Amaro, lá embaixo, tem... vamo dize, veio duas
máquina, veio dois..[..] é, essas coisa pra, então foi sortado um pouco aqui e lá, então tudo mundo
usa, faz o serviço com isso aí. [..] depois que a Café do Paraná abriu espaço pros trator, que a turma
viram que dava, aí... tem os particulá mais combram sessenta, setenta a hora, depende do materiar.
E os trator da associação é trinta, com um mês de prazo, ce paga à vista é vinte e cinco daí. [..] na
associação praticamente é a que o meu filho foi o cabeça, que, vamo dize, já estudou. Então lá no
colégio de técnico agrícola tinha tipo associação, daí ele veio aí, começou trabaia, e começou ele
mesmo faze, faze, e hoje tá o município intero quase com associação aí. [..] só que aqui nóis temo
trator, só que o trator é meio mar organizado pela prefeitura. Quebra um trator aí, leva cinco, seis
dia pra arruma, quinze di, até um mês com uma pecinha de nada aí. Então grade e essas coisas a
associação aqui comprou. Daí é nossa mesmo, só que daí não sai pra outra associação, sabe? Faz
serviço aqui, que daí foi comprado co dinhero daqui, né? [..] antes saia pras outra comunidade [..]
Só que agora não sai mais. Só que, por exemplo, quebra um trator aqui no meu serviço, as veiz fica
oito dia parado, uma mínima coisa, isso aí é uma vergonha. Tem gente que se quexa, se sabe que o
pessoar não é assim, mas ela vence bem, vence, vence muito bem. Tem o empregado da prefeitura
que ele comanda, até vizinho ele...o Luiz que cuida isso aqui. Ele é um cara muito esperto, ele
entende bem e conhece bem o pobrema do pessoar. Só que ele mesmo falou, o pobrema tá na
prefeitura, que quebra um trator aí... fura um pneu, leva treis dia pra..[..] quem marca os dias é o
tratorista mesmo. Se ele, por exemplo, trabalha seis hora na minha propriedade, ele já tem um... eu
digo uma cadernetinha que o Sirvio embolou tudo lá, ele mesmo faiz. é a prefeitura... até nem é a
prefeitura, é a secretaria lá da agricultura que faz... [..] nas reunião, sempre tem gente. Tem época aí
que a escolinha não chega, tá pequena já. [..] o pessoar tem se reunido ultimamente, só que é como
eu falei, tem aqueles que... sei lá, não gostam do serviço, sei lá... então ele não vem falar pro
pessoar, ele mete a boca por fora. Então esse aí é claro que não vem. [..]  sim, craro, é a mesma
coisa. Até participa mais gente como era. Só que tem sempre aquele meia dúzia que...(entrevistado
9, tipo 3 em condições de vida e uma liderança da associação).

Vou lhe dizer uma coisa, a nossa associação pelos causo acabo-se [..] hoje o serviço do trator que
era da associação é pagado até uma diferença do particular, mas então a prefeitura tomou conta,
nóis não pagamo mais mensalidade pro ultimo prefeito depois da eleição, ele bem no fim fez uma
sacanagem com nóis, ele cortou esse gasto de luz que tinha nos poço, sobre a água que nóis temo
aqui, então era baratinha a água e cortou também a associação, que, porque ele pagava também [...]
nóis pagava bem baratinho a associação, nóis pagava sete conto, oito a hora do trator agora hoje
pago trinta, paro de pagá a luz também dos poço que era baratinha a água, pagava cinco conto
agora nóis pagamo doze conto de água é então ele judiou um pouco do povo [..] não, agora não
tamo pagando mais acabou a a associação, hoje tem o agrônomo lá na prefeitura, então ele manda o
trator pra tudo o lado, tanto faz se pra sócio ou não, então ela cobra o serviço [..] mas primeiro
vinha só pra sócio, agora não, então parece que caiu a associação, então a prefeitura domina tudo
hoje o trator [..] bão, eles sempre tá mais barato o serviço de trator, porque o particular hoje tá
cinqüenta conto a hora, ainda vale ficá na associação por que ele ganha um pouco no serviço do
trator só, é a única coisa que favorece um pouco né [..] eu paguei semana passada o serviço da
prefeitura lá [..] não, a gente não vai fica na associação, mas é que não tão cobrando ninguém mais,
então caiu, faz seis, sete mês que eles não cobram a mensalidade de ninguém mais [..] agora não tá
tendo mais reunião, não. Ih, faz horas que acabou as reuniões [..] A associação tem “uns quatro,
cinco anos” no início ajudava muito com as máquinas e a mensalidade era baratinha, “tinha tudo
maquinaria na prefeitura tinha trator, tinha arado, plantadeira, tinha tudo que é coisa dos trator [..]
agora parece que a plantadera não tem mais, parece que a prefeitura tirou isso, o trator falar a
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verdade fico agora meio só pra servir de arado é isso ai mais (entrevistado 13, tipo 1 em condições
de vida e o casal é aposentado).

Ah, o primeiro associado foi nós aqui, que começou isso aí. E a turma venderam tudo equipamento,
quase tudo equipamento, venderam o abatedor, venderam a grade, venderam tudo os instrumentos,
quase tudo, tão acabando [..] é difícil rapaz, e... esse troço aí tá... eu não achei mais vantage isso aí.
[..] sabe qual que é o pobrema da associação? A associação é muito é, como é que é? Ninguém
compreende eles, eles fazem como eles quer. Eles fazem ali pro, que nem aqui, eles fizeram a
associação pra nós comprar uma grade nove, então nós tudo se juntamo e compraram. Fez a
associação e compremo uma grade nova. Não era pra sair aqui do lugar. Leva daqui vai pra lá não
sei pra onde, vai pra tudo lado. Não pode isso aí. Se for pra associação daqui, é de ser daqui. Não
pro outro lado, se os outro lado também fizesse associação, uma outra associação, vão pra sua
também, né? Agora, só nós não, daí não. [..] aqui nós desde o começo somo associado aí. Primeiro
nós começamo com dez conto por mês, depois passaram pra vinte por mês, tá. Agora eu não sei,
mas é pra ter reunião, não sei que dia é. Eu não vou querer mais. [..] vô caí fora, vixe, não adianta...
você só se incomoda.  Nem sei quantos anos tá fazendo, acho que uns quatro ano, ou cinco [..]
Depois também agora acaba com os terrenos rapaz [..] acaba, vixe... quando eu arava minhas terras
tudo com os cavalo a terra ia sortinha, hoje bota o trator pesado aí, mais terreno muiado que tá aí,
fica mais batumado que um asfalto aí. [..] fica abatumado, vixe. [..] não, pela prefeitura eu não
achei muita vantage. Depois agora vê, eles venderam o abatedor de feijão, venderam o arado, né?
Porque que eles tão vendendo tudo? Venderam até a esparramadeira de carcário eles venderam
também. Ah, não, daí acaba com tudo, não tem mais jeito. Eu não sei, eu falei ontem pro Luiz, o
Luiz veio aí gradia um pedacinho dele tá aqui, da prefeitura, mas é como eles quer, não é como ce
pensa. Você tem que ter a paciência com eles. [..] é, aqui metade do povo agora tudo compra trator.
[..] tão, todo mundo tá comprando [..] eles compraram particular do outro, financiaram e
compraram. Por que a turma tavam tudo nervoso, porque isso aí tava virado num balaio de gato aí.
Agora ele se arrumou um pouco agora, mas um ano atrás tá louco rapaz, brigavam tudo. [..] não é,
sabe que que é o pobrema? O... quando você pega um trator, ce não vai pagar por mês, ce vai pagar
por hora pra eles. Os tratorista ganha por mês, aí eles vão lá na... vão lá na oficina e intão é só
chimarrão, eles o dia inteiro então não faz serviço pra ninguém. Ficam ali tomando chimarrão e
fumando, ih rapaz, vai vê se fosse por hora, eu queria vê se... porque o trator, bem conservadinho,
aqui ce vai, aqui ele troca tudo a propriedade, tudo e sobra uma hora pro trator ainda. Se eles
pegassem firme, mas não, mas é por mês, né? (entrevistado 14, tipo 1 em condições de vida).

No caso de Santo Amaro Um, é importante destacar que os conflitos que ocorrem

no contexto da associação “das máquinas e da água” demonstram que a interferência direta do

poder público tanto pode beneficiar a comunidade, porque promove melhorias inquestionáveis

para a população, como tolher a participação, quando se percebe que o exercício da

autoridade e do controle centralizados na Secretaria de Agricultura impede que a atuação da

associação ultrapasse as funções meramente burocráticas e fiscalizadoras.  É o presidente em

exercício da associação ou o responsável pela água, ambos ganhando remuneração informal

da prefeitura, que cobram as taxas, as horas das máquinas, fiscalizam o serviço das máquinas

no campo, consertam o maquinário da água, pagam as contas de luz, enfim, tratam das

responsabilidades operacionais, mas possuem muito pouco espaço de exercício da liderança

democrática e de fato representativa dos interesses da maioria das famílias da comunidade.

Vale lembrar que o desenvolvimento dessa comunidade esteve muito ligado à

atuação de prefeitos, vereadores e deputados, que buscam na comunidade um espaço para o

desenvolvimento de políticas públicas que visam desenvolver a agricultura e atividades
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correlatas, mas também, a longo do tempo, procuram obter retorno político de tais iniciativas.

Isso de alguma forma explica o processo de desenvolvimento da comunidade e, ao mesmo

tempo, parece ser um entrave quando vem à tona o tema da participação, pela dependência da

ação externa de políticos e do poder público. O depoimento a seguir ilustra uma dessas

situações que segundo o entrevistado ocorre frequentemente na comunidade:

[..] que nem o nosso amigo, de Mangerituba, que é nosso vereador hoje, ele .. Ele ganhou, ele foi
eleito, e ele feiz uma reuniãozinha aqui. Ele feiz uma reunião aqui que ele num ameaçou os cara,
mas ele deu uma pisada no pé assim, óie, cuidado, se bobeá cês sabem né [..] se eu perder...é, se eu
perder cês sabem né. Que que ele quer dizer com isso? que o cara que trabaiou pra ele pra puxar
votação ta bem senão...[..] é o técnico da Emater né, que é vereador agora, ele era 100%, antes ele
vinha aqui olhava a prantação pra dá os atestado pro CEASA, tudo certo, mercadoria honesta, e tal
[..] daí entro pra vereador, que que aconteceu? Então ele falou pra toda a negada, oie pessoal, se eu
ganhar tudo bem, mas se eu perder cês tão tudo ferradinho, por que? Porque daí não dava atestado.
Aí dexaro de votar no parente, um vereador da região que podia brigar por nóis, pelas estrada tudo
aqui, ônibus, escola. Aí ele ganhou e sumiu do mapa. Que isso não é só com ele que acontece, a
gente sabe que corre as política, vem o prefeito, o vice-prefeito. Daí todo mundo, pode pedi
atestado pra 12 mil caxa, não tem probrema. Se um banana que nem nóis, pedi pra duzentas caxa
tem que provar, tem que mostrar, e ele vai ver que a roça é fraca. Se precisar todo mundo sabe que
é só chegar, o vereador preciso de atestado, larga lá 1000 reais de gorjeta, por baxo dos pano, e
pronto, ta liberado. E nóis não [..] se a gente sabe isso de um vereador imagine o que esperar então.
É só ce perguntar, pergunte pra quarquer um aí desses que consegue atestado, como é que ce
pranta, que que ce passa nos mato, qual época é meior, verão, como é que ce faiz pra aterrar a
tombadera, né...(entrevistado 32).

Deste modo, a participação como estratégia de reprodução social depende da

liberdade de decisões, do controle de suas atividades pelos agricultores envolvidos e da

representatividade, além do atendimento às necessidades concretas dos agricultores, o que

parece ser a motivação por excelência para a participação em entidades e organizações.

Em Mergulhão, há uma desconfiança das iniciativas coletivas que beneficiam os

agricultores, porque as experiências com o cooperativismo tiveram grande adesão das

famílias, mas trouxeram muita decepção após o processo de falência da CLAC “por má

administração” ou porque “os último diretores enricaram”. Essas experiências contribuíram

para uma visão mais pessimista das organizações sociais desvinculadas do poder público,

porque remete aos próprios agricultores a difícil tarefa da decisão e do controle, aspectos que,

pelas características intrínsecas das disputas de poder, fazem com que as reações sejam mais

de adesão ou de afastamento, sem que se assuma de frente o embate entre os “iguais”. É

interessante que os argumentos do entrevistado 19, um italiano produtor e proprietário de uma

das mais importantes cantinas de vinho da comunidade, quando faz suas críticas e demonstra

total descrédito quanto ao funcionamento de cooperativas ou associações, usa como referência

a cultura “brasileira”, classificando-a como não capaz da solidariedade. Ao mesmo tempo, em
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toda a entrevista, as referências positivas em relação ao trabalho e ao desenvolvimento da

comunidade estavam relacionadas à luta dos imigrantes, principalmente dos italianos.

A associação agora? vamo vê o que que dá, né? Ela ta funcionando mas ta meio fraca, né? vamo
vê. Não tão ainda bem entrosado, né [..] isso aí preciso ter conhecimento, né? Não é assim, né? É o
que eu sempre falo, o negócio não é assim. Pra mim...eue nem o vinho eu já vendia bastante. Os
que tocam a associação são filho de moradores daqui, do Mário e do Diácomo, homens esquisitos
mas a gente não liga isso aí, né. Mas os filho se dão com todo mundo não tem...[..] eles tão
começando a quere puxa a associação [..] agora foram vê em Curitiba, não sei se Santa Felicidade
onde que é que tinha um financiamento do banco pras vinha, né? então pra estocamento, né? [..]
então agora diz que o banco pegou tudo de volta e ta lá ainda, então agora eles tão lutando pra vê se
eles trazem pra cá. [..] pra cada um pegá o seu [..] proque central .. isso aí não dá certo. Porque no
Brasil, nós discutimos outro dia na reunião, com a Bernadete, ah porque não sei o que tem que
formar cooperativa, não sei o que, por que você que era sócio da Clack não deixou a Clack ir pro
pau? Qual é o brasileiro, a cooperativa brasileira que deu certo até agora?  Não existe, no Brasil o
sujeito se puder chupar os olhos do outro ele chupa, o japonês não, o japonês ajuda, né? mas o
brasileiro não, o brasileiro o que puder, não tem não, cooperativa não. Ela queria que fizesse a
cooperativa mas a raça não gosta disso , tudo o que você fazia você levava. Disse eu já to fora.
Comigo não tem. Esse aqui de cima queria que saísse a cooperativa. O filho do seu Diácomo e eu
não. Discutimo, discutimo e ninguém falaram nada. Eu não quero saber de cooperativa. Claro veja
a Clac. Antes ainda a do Afonso Pena, foi a mesma coisa, também foi assim...também foi pro
beleléu. Não dá aqui no Brasil e pronto. Brasileiro não... Você já notou uma coisa, vai notando o
que eu falei, se tiver você caindo num buraco ele não puxa você de volta, vai... o brasileiro é, o
japonês, o estrangeiro não, ele ajuda o próximo, ce vê o japonês do Brasil aí, ele se une, e arruma
um dinheiro pra ele comprar uma chacrinha. (pergunta do entrevistador: e o italiano?) O italiano
Deus o livre.... o italiano ta louco. (entrevistado 19, tipo 3 nas condições de vida)

As vezes a gente acha que dexa a desejar, mas uma que tá começando agora né, você não pode
cobrar nada de ninguém, depois a associação praticamente reside em treze produtores de vinho.[..]
é, treze, quatorze, então, não é... o pessoal ali de cima não são sócio [..] mas não sei porque às veiz
tem produtor que não é produtor de vinho e que é sócio né, não sei quantos sócios que tem na
verdade [..] eu acredito que são 13 do vinho, eu não sei quantos que tem, que seja sócio [..] acho
que mudou um pouco. Acho que ficou, se você precisa alguma coisa, pra comprá, eles vão e trazem
né. Que nem pro vinho já acontece né. Mas eu acho que tinha que ser que nem a Emater, que é do
governo né. Acho que o governo tinha que ter mais dinheiro pra investir no produtor né, ficar na
agricultura familiar aí né. E a gente fica sem saber o que tem, né, por falta de informação. Eu acho
que isso tinha que ter mais né. O povo aí quer saber de receber e não quer saber de trabaiá né.
(entrevistado 18, tipo 3 nas condições de vida).

Por enquanto, que eu saiba assim, pessoa que se destaque aqui, não tem né. Não tem uma pessoa
mais destacada, assim. Tem sempre um ou outro que faz né. Ah, tem o presidente aqui do caminho
do vinho que se mexe mais e faz mais as coisas [..] é, é morador daqui.[..] só que já não é dos
antigo, que nós tava falando agora, ele é mais novo [..] é, ele deve fazer uns 20 anos mais ou menos
que mora aqui, um pouco mais talvez. Ele sempre se mexe, uma coisa ou outra, né [..] faiz pouco
tempo né. Quatro anos mais ou menos, acho que é, ou cinco. É, que a festa que teve foi pro terceiro
ou quarto. Mas eu não sei, parece que eles já tinham criado antes o caminho do vinho. É, acho que
sim, daí começou a festa lá. Não sei quem teve a idéia não [..] é que não converso tanto assim com
as pessoas assim, só sei de passagem né. Daí não sei de quem que partiu a idéia. [..] ah, acho quefoi
bom o caminho do vinho mesmo né, deu mais movimento, né. Trouxe mais venda, as pessoas tem
mais venda, né.[..] é mesmo eu, sempre vem, não tanto, mas um ou outro sempre vem. A turma
vem mais comprá vinho né. Vão ali no café e sempre passam por aqui. ah daí sempre levam uns
moranguinho, sobre isso aí que deu uma melhoradinha, né. Uma equilibrada né. O café ali é todo
sábado e domingo né. Então sempre ta movimentado. Então é sempre mais venda pra gente, né. Vai
faze oito anos que lido co húmus e eu acho que melhoro [..] que aumentou o movimento né. Antes
era fraco. Então a turma não tem o que fazer na cidade vem pra cá né, compra vinho. No
restaurante ainda não porque é recente né, mas no café vem bastante gente. Mas eu acho assim, que
se fizessem janta né, seria melhor. (entrevistado 3, tipo 2 nas condições de vida).
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O que vale destacar é que, em Mergulhão, há uma importante mobilização social em

defesa dos interesses das famílias que, em geral, possuem melhores condições de renda e de

acesso às instituições públicas, como vários depoimentos deixaram transparecer. Como visto

anteriormente, é importante lembrar que a associação do “caminho do vinho” ainda encontra

resistência das famílias que viveram a experiência de sucesso e fracasso do cooperativismo.

Em terceiro lugar, também com um número expressivo apenas em Mergulhão e

Santo Amaro Um, encontram-se as respostas sobre a participação como sócios do Sindicato

de Trabalhadores Rurais (STR), com 19 (1 é membro da diretoria) famílias em Santo Amaro

Um e 7 (1 membros é da diretoria) em Mergulhão. Nesses dois casos, ainda consta a

participação, em menor número, das APM´s (Associações de Pais e Mestres), com 6 famílias

em Mergulhão (3 na diretoria) e 5 em Santo Amaro Um (2 na diretoria). Em Postinho, não há

números expressivos de outros canais de participação além de igrejas. Destaque-se a

participação para 3 sócios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sendo 2 como membros da

diretoria. Como diz um deles, é muito difícil a participação porque:

Não, não existe, pra você ter uma idéia, é uma coisa que falta muito também né, até o próprio
sindicato geral não consegue organizar nada, né, muito desorganizado o sindicato também, o
sindicato ele começou bem, ele tinha médico, ele tinha dentista, tinha advogado pras pessoas né,
então funcionava, mas depois que virou o hospital, que é por conta do SUS né, posto de saúde, que
a prefeitura construiu o posto de saúde, aí o sindicato também caiu em descrédito, começa a perder,
aí saiu candidato a vereador, aí se elegeu, né, daí o prefeito fica contra, o prefeito também não dá
cobertura pra um cara que ta na política também, sempre seguindo o sindicato mas também na
política, daí começou esse jogo, né, e o sindicato hoje ta às traças, até tem um plano de reerguer,
mas ta muito baixo, ta muito lá em baixo, e uns dois anos atrás, a presidência do sindicato mudou,
tentando extorquir os produtores, que tem um programa do governo federal, o Pronafe, então ela,
pra ela liberar as guias do Pronafe pras pessoas receberem o financiamento, tinha que pagar os
atrasados do sindicato né, então, com isso, ela invés dela melhorar, ela enfraqueceu mais o
sindicato ainda, né. (entrevistado 23, tipo 3 nas condições de vida).

Em Postinho, como pode ser observado nos dados e informações apresentados

acima, o quadro é bem diferente. Não há experiências com qualquer tipo de organização de

agricultores. A participação mais acentuada é no campo político, com a presença constante de

candidatos a vereadores em todas as eleições. Essa comunidade já teve vereadores eleitos, o

último deixou a vereança há cerca de 10 anos e esteve na câmara municipal por três

legislaturas. Nas últimas eleições, quatro moradores de Postinho foram candidatos a vereador,

mas nenhum foi eleito. No entanto, uma das candidatas que obteve a maior parte dos votos

(209 votos, não se elegendo por 6 ou 7 votos), vem iniciando uma mobilização, embora ainda

muito incipiente, para constituir uma associação de moradores de Postinho. Essa iniciativa foi

comentada por dois entrevistados da última fase da pesquisa de campo. Um deles foi



279

candidato também nas últimas eleições e apresenta uma boa qualidade nas condições de vida

e o outro é parente da senhora que está dando início ao debate sobre a associação.

Tão formando agora uma associação...nem sei do que que é. (fala a filha) “oh pai, você faiz parte
do grupo”. É tipo uma associação pra trazê benefício bão pra cá, né. É uma associação dos moradô,
acho que é. (fala a esposa) “também teve uma ajuda do Paraná doze vezes, né. Que teve o grupo,
que recebeu ajuda né, daí foi montado assim, tipo de uns grupo, né. [..] daí foi escolhido pra ganhá,
né. Material, material de construção, né. Mais pra banheiro e pra cozinha ma também, insumos, né.
Já, tão em andamento... quem tá puxando isso é um parente meu.. a Euvira [..] ela foi candidata a
vereadora, né. [..] não passô por seis voto. E daí ela, então ela tá puxando isso... é, porque vereador
veja teve candidato mais o Luiz, o Messias, o Sales [..] é pouca gente, daí põe uns vereador aí. Ah
faiz 10 ano que nóis num coloca vereador ahã, o único foi o João Andrade aí, se elegeu três veiz né
[..] é, esse aí também não fez nada.[..] é, falta um líder, né. Pra puxar as coisas, pra ajudá. Porque
veja...sai um monte [..] daí numa eleição, pra cada lado de prefeito sai três. Daí fica loco né.[..] é
que sempre vem pirú de fora aqui [..] vem, vem muitos vereador de fora.[..] eu acho que vem muito
aproveitadô das pessoas mais fraca. Por isso que eu acho que esse tipo de coisa é cara aproveitadô.
Ele vai ali e conversa com as pessoas, né?... Tá fazendo isso, fazendo aquilo. ah! Se tá fazendo,
trabalhando por cima de dois pau? É. Ah! Amanhã vou te mandar quatro manilha, vai fazer um
bueiro do tipo, ensaibrado!... Aquela hora o cara fala, ele vai ganha ou ele perde, o cara vai pedir os
pau, ele não faz bueiro, não faz bosta nenhuma.[..] é, vai caindo. Chega outra eleição, chega outro e
fala a mesma coisa, ele..cai de novo. (fala a esposa) “o povo também tá começando a enxerga sobre
isso aí [..] antigamente era bem diferente. Hoje em dia eles já tão.”. [..] que nem nas propriedade de
estufa lá, antes tinha um caboclinho que era bão de chegar nele pedindo as coisa. Não tinha saibro
até nas estufa. Tive que plantá sarsa ali e puxá lá de cima até ali na bera da estrada, ponha numa
carroça ou numa zorra, e traze aqui, pra vende pro salsero. Abaxo de chuva, cavalo véio negando,
subi com caxa de sarsa, e bordoada e bordoada, e saibro memo que nóis pagando é so promesa
disse o moço vai a tardinha vai....e nunca chega co saibro. (fala a esposa) “é que é meio cedo ainda
pra cobrar, né? O prefeito tá meio devagar... vamo vê o que vai acontecer, mas três anos pra vê o
mandato deles. (entrevistado 28, condição de vida tipo 1).

Na primeira eleição eu fiz uma boa votação mesmo, até me surpreendeu porque, eu disputei uma
eleição com três candidatos. Todos daqui. É bastate político o lugar né, bastante político, então, eu
me surpreendi, porque eu fiz noventa votos né, e ninguém apostava em mim, teve gente que
apostou que eu não fazia quinze voto e perdeu, fiz noventa votos. Mas, na segunda eleição já fiz
menos, porque daí nós disputamos com cinco candidatos. Tudo aqui da comunidade né, e daí, o
pessoal trabalhava muito em cima do meu trabalho, né, porque eu tava, aquela época, tavam
trazendo pra cá o Paraná Doze Meses, e eu fazia parte do Conselho. Não tinha saído ainda os
projetos e eu tava fazendo a minha casa, né, e todo mundo dizia que pra mim tinha saído, que eu só
fiquei com o dinheiro pra mim, porque eu tava construindo a minha casa, mas quantas outras
histórias inventaram também né, mas eu não tenho problema nenhum, tudo o que eu fiz, graças à
Deus, foi honestamente, então, nunca tirei nada de ninguém, se não puder ajudar, atrapalhar, não
faço isso, e tem outra coisa que eu não faço também é cobrar, alguma coisa que eu fiz, eu não
cobro de ninguém, assim, se eu fiz o bem pra uma pessoa, fiz tá feito, não vou lá cobrar. A maioria
dos políticos que até se dão bem, tão no poder hoje, ele faz um bem pro outro, daqui um mês que
passe, três, a eleição, ele vai e cobra, eu não faço pra ganhar voto, faço pro bem mesmo e daí,
graças à Deus, que daí depois da eleição o projeto foi realizado, o Paraná Doze Meses, deu certo e
atendeu vinte e quatro famílias, teve uns que fizeram reforma de casa, teve outros, que fizeram
banheiro né, teve uns que comprou, arreamento, arado, grade, e tal, então ajudou vinte e quatro
famílias. Claro que poderia ter ajudado bem mais, se não fosse o rapaz da Emater muito certinho
demais, se fosse que nem aquele outro que desviou a tonelada de calcário pra me ajudá [..] porque
eu sou até a favor de algumas pessoas que fazem algumas coisas contra a lei, se faz pra ajudar
alguém que precisa, eu acho justo, acho legal, porque os desmandos que tem no país, só se eles
faziam o bem, então era válido [..] eu to falando nós, nós podia ter ajudado mais gente aqui, né, se
fosse, o rapaz da Emater que tudo tinha que ser milimetricamente certinho [..] teve muita gente que
ficou braba comigo porque, se encaixava no projeto, tudo, só não recebeu ajuda, foi cortado do
programa por causa que morava dentro dos trinta metros da fonte de água, nos riozinhos e tal, se
tivesse vinte e nove, ele não ajudava entende, né, ele tirava, cortava né. [..] e o dinheiro existia,
muita gente pricisando e não foi atendido por causa desse detalhe, né, e não teve jeito. [..] Não teve
negociação, daí, o pessoal fica brabo comigo, porque acha que é eu, porque eu que tava no projeto,
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porque eu que não quis, porque eu era contra eles, não, eu não sou contra ninguém, eu se eu puder
ajudar todo mundo eu ajudo, né, mas não deu, não deu, mas assim eu tô contente que foi trazido pra
vinte e quatro famílias, que foi beneficiado, já foi bom. (entrevistado 23, tipo 3 nas condições de
vida).

Olha, nessa ultima eleição, nessa eleição, agora, foi, foi difícil, não foi eleito ninguém daqui de
novo, porque, aí teve a Dona Elvira, que faltou sete votos, ela fez 209 votos. Teve outro que fez
170 votos e o o Luís que eu apoiei teve 125. O problema do Luís foi o pai dele que atrapalhou a
campanha, falando que quem votasse pra ele era burro, ele dizia não vote pro Luís, olha vocês
vejam bem, votar pro Luís, o Luís é quem cuida daquela água lá, precisa da Prefeitura, e a mulher
dele trabalha na prefeitura, Luís é um burro, onde já se viu sair na política. Eu acho que essa
comunidade é muito política porque...[..] Olha, pra começar, uma coisa que eu te digo, que eu
imagino, é porque muita gente saiu daqui, se deu bem lá fora, viu as coisas que lá fora é diferente,
com mais organização e daí, quando voltou a plantá, eles querem ser político porque acham que é o
único jeito de melhorar a comunidade. E não é, eu também às vezes imaginava que era, mas hoje
eu sei que não é, eu tive que disputar duas eleições, e ficar uma eleição fora, pra mim ver que não é
política que vai melhorar o lugar. É a nossa união, nós temos que se juntar aqui, e se acertar,
conversar, um ajudar o outro aqui dentro, entende. Estamos montando uma associação, aí. Não, eu
não tô ajudando porque eles não me convocaram pra ajudar, mas já tô a disposição deles, falei pra
eles, que se precisarem de alguma coisa, eu tô junto né. Quem ta puxando é o Seu Antônio Rocha
lá, marido da Dona Elvira né, também, da política, ele também é um dos que foi pra fora e depois
voltou, depois que se aposentou, então é assim. Então, assim, a política do pessoal, o pessoal é
bastante político por causa disso, porque daí, veio o João Andrade, primeiro, já teve outros
vereadores no passado, já teve outros vereadores, seu Isair é um que já foi vereador, no passado,
seu Isair já foi vereador. Então, aí, o João Andrade saiu e tal, foi três vezes vereador, três mandatos
seguido, ele não trouxe grande coisa, é parente da mulher mas [..] eu sempre digo assim tudo o que
tem no Postinho é antes do João Andrade ser vereador, e isso é verdade. Porque olha, nós na tinha o
posto de saúde, nós já tinha aquele telefone, nós já tinha, né, nós já tinha essa escola, nós já tinha o
sistema de água. [..] a não ser, a única obra que nós temos de pois do João Andrade sendo vereador,
é aquela cancha lá, aquela canchinha ali do lado da escola, ali é a única obra que apreceu desde o
João Andrade sendo vereador. (entrevistado 23, tipo 3 nas condições de vida).

O que se destaca aqui é que a participação social é uma das estratégias importantes

na reprodução social da agricultura familiar, sendo, por isso, um meio importante para retirar

as famílias agricultoras de Postinho do “isolamento” social em que se encontram, como bem

destacou o entrevistado 23. A impressão que fica é que as motivações para a participação

nessa comunidade aconteciam no campo político partidário, mais como um espaço de

candidaturas que parecem servir aos candidatos com maior capital político/econômico de fora

da comunidade, os quais são favorecidos pela participação de um número considerável de

candidatos da comunidade. Ora, essa comunidade concentra um grande número de moradores

(estima-se 140 famílias, o que daria em torno de 700 habitantes), ou seja, boas possibilidades

de votos, pois sua população estimada é em torno de 7% da população rural do município e

6% da população total.

O que chama a atenção em todos os depoimentos é que o senso prático dos

agricultores, como é comum na agricultura familiar, se manifesta no campo do associativismo

ou sindicalismo de modo muito direto, porque o sucesso ou fracasso de qualquer ação coletiva

está vinculado aos resultados práticos que melhorem a vida das pessoas e proporcionem
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melhores condições de trabalho e da produção. A expectativa de vários agricultores de

Postinho é o associativismo, porque não vislumbram outras possibilidades senão a da

organização e luta pelos seus interesses. Esse “despertar” muito recente coloca em evidência o

isolamento dessa comunidade, que parece depender dos “que saem pra fora” e vivenciam

outras experiências para vislumbrarem “novas” alternativas. Novas para eles, já que o

associativismo e o cooperativismo são muito mais antigos em outras regiões da RMC e do

Paraná.

5. CONCLUSÃO.

Como trabalhado no primeiro capítulo, a opção teórica e metodológica sobre a

reprodução social considerou as contribuições de Marx e Engels, de Bourdieu e de Raynaut et

all, porque permite construir um quadro de análise a partir dos fatos reais (Marx, Engels,

1989) ou das práticas sociais (Bourdieu 1991, 2002) das famílias agricultoras, entendidas em

suas múltiplas dimensões (ou domínios como indica Raynaut et all, 1994). Tal quadro parte

da formulação de que o ser humano em sua constante luta pela sobrevivência ou, mais

amplamente, pela sua reprodução social constrói aprendizados e saberes que constituem um

arcabouço de conhecimentos e de sociabilidades que se tornam permanentes, mas ao mesmo

tempo mutáveis, nas diferentes formações sociais. A construção desse arcabouço imaterial

está em relação dinâmica e constante com a vida material, desde a reprodução da vida como

dos artefatos produzidos pelos homens e das relações com a natureza. Sendo estruturantes de

uma dada sociedade esse arcabouço (habitus) deve ser reproduzido para que as pessoas

possam inclusive se reconhecer e manter o grupo social. No entanto, como diz Bourdieu

(2002), essas estruturas estruturantes de uma sociedade não são fixas, porque elas comportam

não só a evolução simples de seus elementos, mas mudanças em função da desorganização ou

desordem causadas por acontecimentos no campo da cultura, da produção, do meio ambiente,

que modificam tais estruturas e abrem possibilidades para novas estratégias de reprodução

social. Sendo dinâmicas, para compreender tais estratégias faz-se necessário considerar a
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história que condiciona a cultura e as ações dos agricultores familiares, as situações sociais

(espaço físico e social) que envolvem a vida dessas famílias, bem como, os mecanismos que

levam à adaptação e à inovação, informados pelos projetos de futuro (esperanças e

antecipação), os quais estão presentes em todo o processo da reprodução social.

A presente tese, ao priorizar o estudo das estratégias de reprodução social levando

em conta os vários domínios do processo mais geral de reprodução, como uma metodologia

capaz de avançar na compreensão das múltiplas interferências na reprodução social, procurou

atender ao objetivo geral da linha de pesquisa “Sistemas sociais, sistemas técnicos e recursos

naturais de áreas rurais” (hoje denominada “ruralidades, ambiente e sociedade”) da turma V

(2002) do programa de doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento (MADE) da

Universidade Federal do Paraná. A construção desse objetivo encontra referência no contexto

do trabalho interdisciplinar do grupo, orientado pela proposta teórica e metodológica que

procura superar as fronteiras do saber, buscando estabelecer um diálogo entre as ciências da

natureza e da sociedade. Retomando alguns recortes já apresentados anteriormente, o objetivo

do grupo de doutorandos foi o de “analisar como os agricultores, em especial os agricultores

familiares, se reproduzem e se transformam, no contexto da heterogeneidade sócio-ambiental

do rural da RMC”. A partir desse referencial foi definido o objetivo geral que orientou a

construção da presente tese que é “compreender quais são as estratégias dos agricultores

familiares que permitem a sua reprodução social que é dinâmica e está circunscrita em um

ambiente rural que se transforma constantemente”. Ao atingir tal objetivo a presente tese

busca contribuir com o campo da sociologia rural e da sociologia ambiental para a

compreensão da agricultura familiar, em especial aquela circunscrita no contexto social,

econômico e ambiental da RMC.

Sem a pretensão de esgotar tal temática, seja pela amplitude do desafio, seja pelas

condições concretas de realização da pesquisa e da proposta interdisciplinar, todo o esforço

foi empreendido para atingir tais objetivos. A pesquisa empírica demandou um esforço

coletivo e uma disposição para o intercâmbio que não foi possível de ser mantido após o

início da elaboração das teses individuais. Isso exigiria um tempo cronológico e um tempo de

amadurecimento teórico/metodológico maior que as possibilidades concretas dos programas

de doutorados, nas quais enquadra-se o programa do MADE. Fica para o futuro o desafio de

retomar o processo de trabalho interdisciplinar ocorrido nos três anos das “oficinas de

pesquisa” e de trabalhos coletivos para que as contribuições das teses individuais permitam

compreender como se articulam os vários domínios da reprodução da agricultura familiar da

RMC e, assim, a análise da interface seja plenamente alcançada.
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Como visto nos capítulos anteriores, as estratégias de reprodução social dos

agricultores das três comunidades pesquisadas estão relacionadas e representam a síntese das

várias dimensões do processo de reprodução, internalizadas como limites e/ou possibilidades

que balizam a ação dos agricultores (Raynaut et all,1994). A reprodução social das famílias de

agricultores está circunscrita aos espaços físicos e sociais das comunidades em sua constante e

dinâmica relação com a sociedade mais geral, através das instituições, das políticas públicas,

da ação das empresas e das organizações sociais que atuam nesses espaços. A reprodução

social dos agricultores familiares está vinculada as possibilidades reais de reprodução do

território de produção (Mariel 1998), como espaço resultante da trajetória das estratégias

(Bourdieu 1990) produtivas, técnicas, fundiárias e de segurança alimentar, as quais

transformam o meio ambiente próximo e cotidiano (Jollivet, 1997) das famílias. Estratégias

que implicam em determinadas relações familiares que resultam nas estratégias sucessórias e

de construção e reconstrução do estabelecimento familiar, relações com a assistência técnica,

com as demandas do mercado, com as políticas públicas para o rural e as leis ambientais. Tais

opções e relações constituem um arcabouço de conhecimentos e saberes - o habitus

(Bourdieu, 2002) da família – responsáveis pela reprodução também da identidade cultural

dos agricultores que precisa ser reproduzida para que se reconheçam e assegurem seu espaço

social. Espaço social que comporta uma rede de relações de interconhecimento (Mendras,

1978) que permite manter os laços entre as famílias e a vida social local e as relações com a

sociedade mais geral, nas quais se inscrevem as estratégias de participação social em

organizações, entidades, instituições que ampliam as relações para além da comunidade.

Assim, a dinâmica demográfica das famílias das comunidades de Mergulhão,

Postinho e Santo Amaro Um, como também, o estado de preservação de sua saúde, interferem

nas possibilidades concretas de manutenção e nas estratégias de sucessão do patrimônio

fundiário, fundamental para assegurar a reprodução social das famílias no estabelecimento

rural. Os processos técnicos e econômicos vivenciados pelos agricultores familiares

demonstram as opções por determinados sistemas produtivos e por estratégias de circulação

das mercadorias, as quais se adaptam e se modificam pelas pressões e oportunidades das

trocas com a RMC e com a sociedade mais geral. As modificações que os agricultores, através

de suas ações, fazem no meio ambiente interferem e modificam as possibilidades de

reprodução social, ou seja, como os espaços físicos são ocupados e o modo de apropriação e

de ação sobre os recursos naturais constituem pressões, restrições e oportunidades que podem

colocar em risco ou potencializar a reprodução social das famílias. As dinâmicas sociais e

culturais pelas quais os agricultores familiares das três comunidades buscam manter-se ao
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longo da história enquanto um formato de agricultura no contexto da comunidade, do

município, da RMC e do Brasil, em suas conexões permanentes com a sociedade global,

revelam a constante adaptação e mudança inerente ao processo de reprodução social,

principalmente, quando passam por momentos de crise.

Dito isso, faz-se necessário retomar os principais aspectos que compõe o quadro

geral das estratégias de reprodução social, observando aqueles aspectos que compõem os

vários domínios da reprodução que interferem na dinâmica da reprodução social, os quais

foram referência para a elaboração dos pressupostos (hipóteses) que orientam a presente tese

(página 60 a 64). A opção para expor as conclusões desse trabalho foi dividir em duas sessões

os temas trabalhados nos capítulos anteriores. Na primeira sessão será analisando o tema de

como as políticas públicas, as leis ambientais, as ações de instituições, organizações sociais e

de empresas (“agentes externos”) interferem na trajetória das famílias e na dinâmica das

comunidades pesquisadas, pressionando, restringindo ou abrindo oportunidades para as

estratégias familiares e comunitárias. Na segunda sessão será tratado, mais detalhadamente,

como se articulam e ocorrem as influências dos vários domínios ou dimensões da reprodução

nas estratégias de reprodução social dos agricultores das três comunidades.

5.1. Trajetória histórica: relação das políticas públicas, da ação das empresas e

organizações sociais na constituição e desenvolvimento das comunidades.

Observando a trajetória da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e a história

das três comunidades investigadas, é possível identificar dois principais movimentos de

ocupação das áreas rurais que revelam aspectos sociais, econômicos e ambientais que

influenciam as ruralidades até hoje. O primeiro foi a ocupação de terras pelos caboclos

(“elemento nacional”) envolvidos nos ciclos da mineração e, principalmente, da erva-mate

que ao longo do tempo foram ocupando áreas devolutas e constituindo um sistema de vida

muito circunscrito ao pequeno grupo social (da parentela) que se formava no interior dos

“faxinais”, alicerçado no uso comum de terras e no trabalho coletivo sem, no entanto,

prescindir da renda com o trabalho agrícola fora do estabelecimento. O segundo, foi a

ocupação de terras devolutas pelos imigrantes europeus, direcionada pelas políticas públicas

de colonização das áreas rurais, como uma estratégia de desenvolvimento para a região.  As

políticas públicas para a ocupação do rural no entorno de Curitiba suprimia os graves

problemas ocorridos com a imigração européia para as colônias do café em São Paulo, que
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motivou rebeliões contra o endividamento pelo custo da viajem, a submissão ao trabalho nas

lavouras do café e o não acesso à propriedade da terra, como era a expectativa dos imigrantes.

A colonização na região de Curitiba superou tais restrições, mas não foi muito além, porque a

conquista de uma colônia coberta pelo “mato fechado”, sem nenhuma infra-estrutura e nem

recursos financeiros, impôs limitações concretas à manutenção das famílias tanto pela falta de

alimentos, como pelo penoso e árduo trabalho, enfrentados pela esperança de melhorar as

condições de vida da família, vista como inatingível em seus países de origem.

As diferenças nas trajetórias de desenvolvimento das três comunidades

pesquisadas ilustram de certo modo a diversidade das situações sociais que foram

condicionando diferentes estratégias de reprodução das familiares agricultoras da RMC.

Mergulhão teve sua origem numa colônia de imigrantes italianos estabelecida no entorno de

Curitiba, vizinha de uma colônia de poloneses, como resultado da política pública de

colonização das áreas rurais, localizada no município de São José dos Pinhais (fundado em

1853). Seu desenvolvimento esteve atrelado à produção tradicional da policultura-criação com

base no trabalho manual com o uso da tração animal, muito característico das ações e dos

saberes adquiridos nos países de origem desses imigrantes, voltados para o autoconsumo da

família e venda do excedente para os moradores de Curitiba. São vários relatos sobre as

dificuldades e os desafios para que se concretizasse essa relação mercantil com a cidade pólo,

uma relação baseada nas relações pessoais e de confiança entre os colonos e os consumidores,

as quais foram responsáveis pela abertura de oportunidades para o trabalho assalariado dos

membros mais jovens e de possibilidades de trocas que inclui o estímulo à escolarização.

Essas oportunidades revelaram-se num importante espaço de reprodução social das famílias,

porque possibilitavam a permanência da família no estabelecimento rural, na medida em que a

renda extra-agrícola possibilitava atender as necessidades de parte dos membros da família

que, pela pressão do número de filhos em relação à pequena extensão das áreas e a baixa

produtividade, não encontravam os meios para atender suas necessidades. Oportunidades de

intercâmbios culturais que se refletiram tanto na taxa de escolaridade (mais alta em relação as

demais comunidades pesquisadas) e maior destreza em lidar com o mercado, bem como, no

estímulo ao consumo que inclui o estilo “mais urbano” das moradias.  São essas relações de

proximidade com a cidade pólo que proporcionaram os espaços concretos para o

estabelecimento das estratégias familiares de Mergulhão.

  As comunidades de Postinho em Tijucas do Sul (fundado em 1952) e Santo

Amaro Um em Mandirituba (fundado em 1961) tiveram sua origem vinculada ao sistema

faxinal, caracterizado por uma organização física e social baseada em estruturas coletivas,
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tanto de uso de recursos da natureza como na organização do trabalho. As famílias pioneiras

de origem brasileira (caboclos) ocuparam as terras e ali estabeleceram estratégias de

reprodução social que foram se modificando ao longo do tempo, pelas relações com as

demandas da cidade pólo e, principalmente, pelo impacto das políticas públicas e das ações de

organizações e empresas que promoveram a modernização do campo brasileiro. As principais

diferenças observadas entre as duas comunidades estão vinculadas ao descompasso no tempo

e nas condições de acesso à modernização agrícola, à relação de proximidade de Santo Amaro

Um com o pólo metropolitano e do relativo isolamento físico e social de Postinho e do habitus

familiar (que é também da comunidade) que revela disposições para o estabelecimento de

diferentes estratégias que visam a reprodução social.

Todas informações coletadas em campo indicam que o sistema faxinal em Santo

Amaro Um funcionava, de início, como um grande criadouro de animais de uso coletivo que

estendia-se até a comunidade vizinha do Espigão. As lavouras, no geral, de milho, feijão,

mandioca e batata doce, eram separadas pelas valetas construídas pelas famílias ou pelos

córregos e rios existentes na região. O modo de organizar esse sistema foi sofrendo mudanças

pela influência, provavelmente, dos poloneses que ou casaram com membros das famílias

pioneiras e passaram a fazer parte da vida da comunidade ou conviviam com famílias do

lugar, já que o município de Mandirituba possui várias colônias polonesas e ucranianas. O que

foi constatado é que as mudanças ocorridas tinham ligação com o modo de organizar os

faxinais típico dos poloneses (Chang 1988). Ou seja, os poloneses quando chegaram no

Paraná e se embrenharam nas matas fechadas conviveram com caboclos que possuíam a

lógica do criadouro comum de animais, basicamente do suíno, associada com a lavoura de

milho e feijão feita no “toco” das queimadas das matas ou arbustos após o pousio. Adaptando

as experiências que traziam de seus países de origem, os poloneses passaram a construir

cercas coletivas para separar as lavouras dos animais, assim, pouco a pouco foram criando as

condições para a ocupação mais intensiva das terras e para a fixação das famílias nos

estabelecimento rurais. Santo Amaro Um viveu essas transformações impulsionadas pelas

disputas e desavenças pela manutenção das cercas coletivas, pelo aumento da demanda por

terra pelo fracionamento por herança, pelas pressões para a produção voltada para atender o

mercado de alimentos para os curitibanos e pela “peste” suína que dizimou o rebanho. Tais

pressões e restrições foram suficientes para o desarticulação e fim do sistema Faxinal que, no

entanto, passou por um longo processo de transição. Mantiveram-se os chamados

“mangueirões” como forma de preservar as práticas da criação solta dos animais, como uma

estratégia de uso coletivo de áreas entre uma família e (ou) seus vizinhos. Muitos agricultores
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relataram a existência de porteiras que cortavam as estradinhas que davam acesso às terras de

morada ou de planta, o que lembra fatos que ocorrem até hoje em Postinho. Cercas e porteiras

que foram eliminadas pela ação dos governos municipal e estadual para melhorar a infra-

estrutura de estradas e de transporte, que acompanhava as estratégias das famílias em

incrementar a produção de alimentos para os consumidores curitibanos, ainda nas décadas de

1960/70.

No caso de Postinho, pelo relativo isolamento físico e social, porque é uma

comunidade que foi se constituindo na borda da Serra do Mar e longe do núcleo urbano do

município (mais ou menos 40 km) e de Curitiba (mais ou menos 120Km), o sistema do

criadouro comum aliado aos “pichiruns” – trabalho coletivo nas lavouras em forma de

grandes mutirões – permaneceram até em torno de 15 anos atrás. Os depoimentos colhidos

durante as entrevistas explicitavam fatos concretos vividos pelas famílias, incluindo os mais

jovens agricultores (por volta de 29 anos), que tinham na memória tanto o funcionamento do

sistema como o envolvimento nas atividades dos “pichiruns”, mesmo quando ainda eram

crianças. O sistema funcionava com características do modo de organização dos caboclos,

como apontado por Chang (1988), porque o “lajanal”, como identificado pelas famílias, se

constituía pelo criadouro comum de animais, principalmente do suíno, no espaço em que se

encontravam as “terras de morada”, que eram separado das “terras de planta” pelos rios e

córregos. As lavouras (milho, feijão e inhame) eram destinadas ao consumo da família e dos

animais e resultavam do esforço familiar, combinado com o trabalho coletivo dos “pichiruns”,

que contavam com “até 90 pessoas” para a capina e a colheita. O “pichirum” era um dos

espaços sociais mais importantes dessa comunidade, porque além da função de prover os

alimentos para as famílias e animais, era onde ocorriam as festas (bailes para comemorar ou

“pagar” pelo trabalho), o namoro, a troca de alimentos, os laços de solidariedade, enfim, o

espaço da sociabilidade. Esse sistema, no entanto, se reproduzia contando com a renda

monetária oriunda da venda de suíno, da queima do carvão e, principalmente, do

assalariamento dos homens, em geral, nas lavouras ou nas empresas catarinenses. Isso

impunha grande penosidade, tanto para quem saia em busca do emprego porque os

deslocamentos eram normalmente a pé ou a cavalo e viviam em acampamentos mal

estruturados, como para quem ficava, principalmente, as mulheres. Elas ficavam até por 3

meses responsáveis pelos cuidados com a lavoura, com a criação, com a casa e os filhos. Há

relatos de muitos pixiruns feitos por grande número de mulheres e crianças. Percebe-se em

muitos relatos a sólida relação dos filhos com as mães, inclusive muitos mantêm até hoje

parcerias (de trabalho e de “companhia”) e relações de muita afinidade.
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As mudanças que foram ocorrendo nas comunidades até o início do processo de

modernização do campo, estavam atreladas às especificidades das relações ou não com

Curitiba e cidades vizinhas. No caso de Mergulhão, a produção leiteira foi tomando impulso

pelas demandas da cidade e da criação da CLAC em 1959. A produção do leite entregue na

Cooperativa, ainda quando a sede era em Curitiba, estava associada à produção de olerículas,

frutas, feijão, milho e vinho, tanto para o consumo da família e do estabelecimento rural como

para a venda. Havia já um direcionamento de vários cultivos de acordo com as necessidades

apontadas pelo mercado urbano em expansão, o que intensificava as relações mercantis da

comunidade com Curitiba e região. Em Santo Amaro Um esse processo foi um pouco mais

tardio, mas interferiu sobremaneira para o fim definitivo do sistema Faxinal e a consolidação

dessa comunidade como fornecedora de alimentos, principalmente da olericultura e

fruticultura, para Curitiba e região, via CEASA. No entanto, nenhuma das duas comunidades

deixou de manter laços importantes com a tradição da produção diversificada para o

autoconsumo, nem abandonou técnicas tradicionais de lidar com a lavoura e com os recursos

naturais. Postinho, pelo relativo isolamento em relação ao pólo regional e as demandas da

cidade, manteve mais alicerçada a tradição da produção para autoconsumo, do extrativismo,

da queima do carvão e do assalariamento agrícola temporário fora do estabelecimento

familiar.

Entretanto, foi com o início do processo de modernização agrícola que as grandes

transformações foram sendo evidenciadas. O chamado “milagre brasileiro” pode ser

brevemente caracterizado pelos altos investimentos do Estado brasileiro na infra-estrura de

estradas, portos, energia, siderurgia, para promover a industrialização, a urbanização e a

conquista do mercado externo, como estratégias de desenvolvimento. O projeto de

modernização do campo, como um programa de desenvolvimento promovido pelo Estado

brasileiro, via financiamento público subsidiado, extensão rural, que induzia o uso do

“pacote” tecnológico”, baseado na chamada “Revolução Verde” e na moto-mecanização,

como vimos anteriormente, previa mudanças significativas tanto na concepção (no saber)

como nas práticas (no fazer) do agricultor. O rural passava a ser visto apenas como espaço da

produção (WANDERLEY, 2000), para abastecer as necessidades de alimento da população

urbana que vinha se expandindo de forma acelerada a partir da década de 1970. O

produtivismo na agricultura passou a ser uma estratégia de desenvolvimento alicerçada na

relação à jusante (agroquímicos, sementes e matrizes animais selecionadas, etc) e à montante

(agroindústria de alimentos ou os chamados CAI´s) com a indústria em plena expansão.
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Os impactos desse modelo de desenvolvimento no Brasil foram variados por uma

série de motivos, entre eles as limitações por ser um país de grande extensão territorial e com

uma multiplicidade de condições ambientais e sociais e, principalmente, por que o projeto de

desenvolvimento nem transformou a base fundiária nem política de organização do campo

brasileiro, baseado na grande propriedade. Deste modo, as facilidades foram muito mais para

aqueles que atingiam as condições de acesso aos financiamentos, em geral, para aqueles que

podiam dar respostas imediatas tanto porque tinham patrimônio suficiente para “penhorar”,

como para assimilar e desenvolver o novo projeto. De imediato, muitos agricultores ficaram

“de fora” desse processo e muitos dos que entraram perderam suas terras, seja porque não

foram hábeis em lidar com as novas tecnologias, seja porque os compromissos com os

financiamentos não foram saudados, seja porque sofreram a pressão (nem sempre “limpa”)

para a venda das terras, seja ainda porque a cidade promovia espaços de trabalho e de

possibilidades de reprodução social que atraiam muitas famílias. As regiões que viveram mais

intensamente tais transformações foram aquelas com condições geo-ambientais que

favoreciam a penetração do pacote tecnológico (terra plana e solos profundos para uso das

máquinas) para desenvolver as culturas agrícolas (soja, trigo, etc) adequadas ao mercado

externo e para alguns segmentos do mercado interno conforme o projeto dos governos

militares.

A RMC não apresentava tais condições, como vimos no capítulo 2, por um lado,

porque apresentava uma importante heterogeneidade geo-ambiental por ser uma região de

formação geológica mais “jovem” que resulta em relevo muito ondulado e montanhoso

(incluindo a da Serra do Mar) e muitas áreas com solos mais rasos e frágeis ao uso intensivo.

Por outro lado, porque a “função” do rural metropolitano estava condicionado pelas demandas

por alimentos e pela prestação de serviços para atender às necessidades da metrópole em

processo de consolidação. As Regiões Metropolitanas resultaram desse processo de expansão

rápida das metrópoles que atraiam as populações que saiam do meio rural sem perspectivas de

trabalho e renda. A RMC em plena expansão concentrou os investimentos dos setores

industriais, comerciais e de serviços, os quais atraiam muitos migrantes. Do rural

metropolitano esperava-se o incremento da produção de alimentos de acordo com a

expectativa histórica da formação do “cinturão verde” nos municípios limítrofes de Curitiba,

como estratégia de desenvolvimento do meio urbano de acordo com o modelo europeu do

século XIX.

Nesse sentido, as políticas públicas para o rural metropolitano foram de encontro

às tendências que já se delineavam em cada região circunvizinha do pólo da metrópole. Para a
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região de Mergulhão foi o incremento da bacia leiteira (já em atividade) via extensão rural e

financiamento público para acesso ao pacote tecnológico de caráter produtivista, através do

cooperativismo (CLAC), que foi um dos canais para difundir tanto os recursos como o

controle sobre sua aplicação no sentido de garantir a realização do projeto de modernização

dos estabelecimentos rurais. Foi através da cooperativa que a grande maioria dos agricultores

de Mergulhão adquiriu as máquinas para a lavoura, para a ensilagem, para a mecanização da

ordenha e do resfriamento do leite. Foi através da ação da cooperativa e, por vezes, da

ACARPA (hoje EMATER), que ocorriam os cursos de aperfeiçoamento e o estímulo ao envio

dos filhos para cursos em outros locais onde a produção do leite era mais moderna. Foi

através da política de especialização dos produtores de leite que as políticas públicas e da

cooperativa estavam direcionadas. Deste modo a importação ou compra de outros estados do

gado de raça, a introdução da inseminação artificial, o aprimoramento na alimentação do

gado, eram resultados dessa estratégia. A infra-estrutura necessária foi construída pelo poder

público municipal e estadual, como a luz elétrica, a melhoria das estradas e a consolidação de

um núcleo importante de educação e saúde na comunidade do Muricy, vizinha de Mergulhão.

Por um certo período, basicamente a década de 1980, foi grande a prosperidade para as

famílias da comunidade e pode-se dizer, com base nos depoimentos, que houve uma relativa

especialização na produção leiteira, seguindo de perto as recomendações previstas no

primeiro plano de desenvolvimento integrado da RMC (PDI), da COMEC. Esta implantação,

no entanto, foi relativa porque os agricultores nunca deixaram de produzir a uva e o vinho,

nem as olerículas, que eram estratégicas para fazer frente às despesas ou as oscilações nos

preços e custos da produção leiteira. Nunca deixaram, também, de produzir para o

autoconsumo, mesmo que reduzido pela falta de espaço nos estabelecimentos e de

disponibilidade de mão de obra familiar. Atualmente as políticas públicas vêm sendo

direcionadas para o incentivo ao turismo rural como uma forma, por um lado, de desenvolver

produtos e formas de comercialização diretas ao consumidor que já existiam com o vinho, os

doces, o queijo, entre outros. Por outro lado, para atender às diretrizes de desenvolvimento

rural previsto no segundo PDI (2002), com o objetivo de proteção dos mananciais de captação

de água para abastecer a metrópole (Rio Pequeno) e a conservação da mata remanescente ou

em processo de recuperação. Deste modo, as políticas públicas vêm no sentido de estimular o

associativismo dos produtores envolvidos no “caminho do vinho” e de fomentar cursos e

intercâmbios para o aprendizado voltado para esse setor.

Para Santo Amaro Um, as políticas públicas através da ação de prefeitos,

deputados e das equipes dos órgãos públicos estaduais (Café do Paraná, ACARPA) foram
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implementadas na década de 1980 e marcaram as transformações ocorridas na produção e na

vida das famílias. Nessa comunidade havia já uma tendência da produção de olerículas

direcionada para atender o mercado urbano, como visto no capítulo 3. De certo modo, as

políticas públicas vieram no sentido indicado no primeiro PDI (1978), que recomendava para

a região sul da RMC o estímulo à produção da olericultura e de grãos, por ter solos mais

apropriados (mais áreas com latossolos) para esses cultivos e mais adequados ao uso das

máquinas. Assim, a modernização significou para a grande maioria dos agricultores um marco

no abandono de várias técnicas tradicionais e a incorporação das novas tecnologias, porque

pelas características da olericultura, com forte dependência do uso intensivo do solo e do

trabalho familiar, as novas tecnologias representavam reais possibilidades de aumento da

produção, redução da penosidade do trabalho familiar e garantia de melhorias para a vida das

famílias pelo aumento da renda monetária. As mudanças mais marcantes para os agricultores

entrevistados foram: no modo de plantar o milho e o feijão, na necessidade do adubo químico

e da semente selecionada, no uso intensivo de agrotóxicos cada vez mais “necessários”

porque as culturas ficaram mais expostas às pragas e às “ervas daninhas”. Todas essas

mudanças foram acompanhadas por políticas públicas municipais e estaduais para a

construção da infra-estrutura necessária, como a luz elétrica, acesso à água tratada,

nuclearização do ensino fundamental e médio, transporte escolar gratuito e atendimento

básico à saúde (essas últimas localizadas nas comunidades do Espigão e Areia Branca). No

entanto, nos últimos anos as políticas públicas vêm se restringindo ao estímulo a um tipo de

associativismo altamente dependente do poder público local, através da “associação das

máquinas e da água” o que limita a ação democrática e de atendimento aos interesses de todos

os associados.

Em Postinho, as mudanças foram mais esparsas porque não atingiram a grande

maioria das famílias e porque ficaram restritas a poucas inovações técnicas, em especial,

aquelas que diziam respeito a produção do milho/feijão e ao cultivo do fumo. O plantio no

“toco” após as queimadas, com uso de sementes crioulas do milho e dos instrumentos como a

enxada e a foice, são técnicas tradicionais que ainda estão presentes em vários

estabelecimentos da comunidade. A modernização penetrou na comunidade de forma muito

esparsa através da atuação da extensão rural (ACARPA, hoje EMATER) que trouxe

orientações técnicas e introduziu as sementes selecionadas do milho e feijão, bem como, da

adubação química. De forma mais presente, no entanto, quem promoveu as mudanças mais

intensas nos sistemas produtivos foram as grandes empresas do fumo, através do pacote

tecnológico que incluía o adubo químico, os agrotóxicos, as mudas selecionadas, o
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financiamento da infra-estrutura (fornos e depósito) e os ensinamentos técnicos. Isso porque

esses aprendizados se converteram em alterações que ultrapassavam o cultivo do fumo e

modificavam as práticas em relação ao solo, ao reflorestamento e aos demais cultivos, bem

como, garantia um mercado assegurado para a produção agrícola, o que consistia numa

grande novidade para uma comunidade que não havia experimentado relações mais diretas e

seguras com o mercado. No entanto, essas alterações não se estenderam a toda a comunidade

nem transformaram a vida da maioria das famílias, porque a integração foi e continua sendo

seletiva. Os agricultores integrados com as empresas do fumo são aqueles que vêm

modificando de forma mais visível as práticas tradicionais. No entanto, isso não representa o

abandono tanto de técnicas tradicionais (tração animal, enxada), como de formas de trabalho

coletivo (troca de dias e ainda pequenos pixiruns) e, principalmente, da produção para o

autoconsumo, do extrativismo e queima do carvão e do trabalho assalariado externo. Esse

modo de vida vinculado mais as tradições das famílias de Postinho é responsável pelas

estratégias de reprodução social da maioria das famílias agricultoras. As políticas públicas

municipais que mais vem se destacando nessa comunidade são aquelas voltadas para a

prestação dos serviços públicos de saúde básica e educação fundamental e de assistência

social para fazer frente à precariedade das condições de vida de grande número de famílias.

Atualmente está iniciando um processo de formação de uma associação de moradores de

Postinho que abre possibilidades para a participação mais organizada dos agricultores e

demais moradores da comunidade, mas este processo ainda encontra muitas resistências pela

falta de experiência da população neste tipo de envolvimento e ação em organizações sociais.

Deste modo, como dito no 1º pressuposto (itens (a) e (b)) que orientou a

construção da presente tese, o projeto de modernização do campo na RMC teve diferentes

impactos nas três comunidades pesquisadas, porque foram diferentes os momentos e os canais

de acesso às políticas públicas e à assistência técnica. As pressões, restrições e oportunidades

promovidas pelas demandas e necessidades da metrópole, em especial de Curitiba,

promoveram mudanças significativas nos casos das comunidades de Mergulhão e de Santo

Amaro Um, porque havia relações, mesmo com diferenças, entre as comunidades e Curitiba.

Mas não chegaram a ter influência na comunidade de Postinho, porque não houve relações

diretas ou indiretas com as demandas da metrópole - deste modo o isolamento social perdurou

até hoje. Verifica-se que as famílias agricultoras das duas comunidades que fazem parte da

RMC desde o início sentem-se membros ativos e estabelecem relações comerciais com a

RMC e aproveitam as oportunidades geradas pela proximidade com a cidade e com o

CEASA. No caso de Postinho, poucas pessoas das famílias entrevistadas na última fase de
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campo conheciam Curitiba e nenhuma mantinha algum tipo de relação comercial com o pólo

metropolitano, com exceção dos “carvoeiros”.

Assim, pode-se afirmar que são diferentes as noções de pertencimento à RMC bem

como o acesso às oportunidades da relação com a metrópole porque para isto conta muito a

proximidade ou isolamento físico e sócio-econômico das comunidades; o envolvimento com

as instituições públicas (incluindo a assistência técnica) e organizações de agricultores; as

oportunidades de aprendizado que permitem incorporar noções que modificam os

conhecimentos tradicionais e permitem estabelecer novas relações com o espaço físico e

social para além da comunidade.

5.2. As estratégias de reprodução social da agricultura familiar de Mergulhão,

Postinho e Santo Amaro Um na relação dinâmica com as multidimensões da

reprodução.

5.2.1. A dinâmica demográfica, a pressão sobre o acesso à terra e as estratégias

familiares.

Como visto no capítulo 2, a dinâmica populacional da RMC aponta para o

crescimento acelerado da região entre as décadas de 1970/80 e a redução no número absoluto

da população rural da região. A população total cresceu de 812.397 habitantes para 1.440.626

nesses dez anos e a população rural reduziu de 152.782 para 115.351 habitantes. Entre as

décadas de 1991 e 2000 a população total subiu de 2.000.805 para 2.768.394 e a população

rural também cresceu de 123.573 para 244.219 habitantes. O crescimento acelerado da

urbanização deve-se em grande medida ao projeto de modernização em dois sentidos: o da

expulsão dos agricultores do campo e a migração para as cidades, principalmente para o meio

urbano da RMC, mas também para as áreas rurais menos valorizadas, e a atração do fluxo

migratório pelo modelo de desenvolvimento dos chamados setores secundários e terciários

centralizados na RMC. No entanto, muitos municípios continuam sendo eminentemente

rurais, tanto no que se refere à participação da população rural como na importância da

produção silvoagropecuária.

Os municípios na franja do pólo metropolitano, os pertencentes ao chamado 1º

anel, acompanharam as tendências da RMC, atraindo a população migrante e participando

ativamente da relação de circularidade do movimento de troca populacional entre esses

municípios. Esses municípios também tiveram um desenvolvimento econômico mais

expressivo, com importante participação no PIB da RMC, com boas condições gerais de vida,
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como é o caso de São José dos Pinhais. A população urbana desse município cresceu entre

1970 e 1980 de 21.184 para 56.804 habitantes e a rural de 4.104 para 13.830 habitantes. Entre

1991 a 2000 a população urbana foi de 111.952 para 183.366 e a rural foi de 15.503 para

20.950 habitantes (10,3% da população total).

Os municípios do chamado 2º anel metropolitano mantêm trocas importantes com

o pólo metropolitano, mas menos intensas que com o 1º anel. Têm seu desenvolvimento

ligado às dinâmicas econômicas e populacionais com a metrópole, porém com menor

participação no PIB da RMC e com menor freqüência de trocas populacionais, apresentando

indicadores razoáveis de condições de vida. Nessa condição encontra-se o município de

Mandirituba que mantém ao longo do tempo uma expressiva população rural e uma

importante produção agropecuária voltada para o mercado metropolitano (principalmente o

CEASA). Sua população urbana entre 1970 e 1980 foi de 1.364 para 7.216 habitantes e a rural

foi de 9.672 para 8.236 habitantes. Entre 1991 e 2000 a população urbana foi de 26.237 para

6.268 e a população rural que era de 12.099 para 11.272, porque foi desmembrado nesse

período o município de Fazenda Rio Grande que concentrava em 2000, 94% da população no

meio urbano (59.196) e no rural apenas 3.681.

Os municípios do chamado 3 º anel são aqueles mais distantes geograficamente e

os mais isolados das dinâmicas econômicas e populacionais da RMC. Não há participação

expressiva no campo econômico (participação baixa no PIB da RMC) e esses municípios não

participam da circularidade das trocas populacionais. Encontram-se em situação de maior

precariedade das condições de vida da população e mais isolados física e socialmente. Esse é

o caso do município de Tijucas do Sul, que possuía em 2000 uma população urbana de 1.846

habitantes e a rural de 10. 414 (85%).

As três comunidades pesquisadas estão nesse contexto diferenciado. As famílias e

as comunidades participam da dinâmica populacional da RMC, embora de maneira desigual,

porque enfrentam pressões demográficas e de acesso à terra, vinculadas às questões

estruturais da RMC, à dinâmica da comunidade e aos ciclos e trajetórias das famílias. Em

Mergulhão os efeitos dessa pressão são visíveis na expansão dos condomínios residenciais

que vêm se instalando no entorno da comunidade como moradia para o pessoal da cidade, a

maioria de São José dos Pinhais e, também, de Curitiba. As estratégias adotadas pelas

famílias vêm sendo tanto de ignorar a presença dos “de fora” como dar vazão e publicidade as

severas críticas às famílias do lugar, que vendem suas propriedades para esta finalidade. Para

várias famílias a estratégia da compra de terras para ampliar o estabelecimento familiar

encontra limitações pela valorização dos imóveis do lugar, promovida pela localização
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estratégica para a produção e para o turismo rural, bem como, pela pressão dos condomínios.

Pressão que ocorre também pelo estranhamento ao estilo de vida urbana desses moradores,

tendo como exemplo máximo as festas “raves” realizadas em uma dessas chácaras de lazer,

como disse o entrevistado nº05. De certo modo essas pressões e restrições são vistas como

ameaçadoras a reprodução de um modo de vida que têm garantido a continuidade da

comunidade.

Santo Amaro Um vive atualmente uma situação parecida com Mergulhão, porque

também os chamados “chacreiros” vêm adquirindo terras na comunidade e pressionando as

famílias agricultoras. A entrada dos chamados “chacreiros” vem impedindo a manutenção

de uma das estratégias históricas da comunidade que era constituir e reconstituir os

estabelecimentos familiares através do arrendamento e da aquisição de novas pequenas

áreas.  A valorização dos imóveis ocorre pela escassez de terra em função do fracionamento

entre muitos membros das famílias, pela localização estratégica em relação ao CEASA e

pela aquisição de terras pelos “chacreiros”. Esses aspectos, aliado ao fechamento das áreas

adquiridas pelos “chacreiros” ao aluguel ou a venda, compõem o quadro dos principais

motivos que colocam em risco a reprodução dos estabelecimentos familiares e a expansão da

produção agrícola. No geral, os “chacreiros” são vistos também como intrusos e a visão

predominante é de condenar a atitude das famílias do lugar que vendem terras para os de

fora, mesmo quando os ganhos pelos “altos” preços justificam tais atitudes. O desejo da

maioria seria adquirir mais terras ou dispor das terras existentes para o arrendamento.

Em Postinho, a pressão demográfica e de acesso à terra aparece com menos nitidez

porque ela não vem colocando diretamente em risco as possibilidades de reprodução social,

por vezes ela aparece como uma alternativa de renda que permite a manutenção de várias

famílias. A pressão demográfica nessa comunidade está relacionada a dois fatores. O primeiro

é a pressão pela compra de terras pelo “pessoal da cidade” ou pelas grandes empresas

reflorestadoras, para o cultivo do pinus, eucalipto e bracatinga, espécies que vêm tendo um

bom resultado pelas características ambientais da região, principalmente o alto índice de

umidade. A segunda é a presença de muitos moradores que são trabalhadores das empresas de

reflorestamento, que vivem na comunidade (em torno de 100 famílias). Perguntados sobre se

isso interferia nas possibilidades de acesso à terra e ao trabalho, as respostas eram dúbias,

porque, por um lado, a vinda das empresas significava mais trabalho remunerado fora do

estabelecimento, o que mantém a tradicional estrutura de reprodução das famílias que

combinam trabalho agrícola no estabelecimento e fora dele. Por outro, porque elas atraem

essa população de moradores rurais que vêm adquirindo pequenos pedaços dos
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estabelecimentos das famílias do lugar e se instalando apenas com a casa e uma pequena horta

doméstica, o que acabou sendo uma fonte de recurso para boa parte das famílias do lugar, sem

colocar em risco a reprodução do estabelecimento familiar. Deste modo, verifica-se que em

Postinho não há troca populacional com o pólo metropolitano, nem foi evidenciada a

aquisição de terras para desenvolver um caminho turístico, tal como se supunha no

pressuposto 2. As pressões vêm de pessoas do município e das grandes empresas que estão ou

adquirindo terras para o reflorestamento ou utilizando o espaço físico da comunidade para

abrigar os trabalhadores. A compra de terras para o reflorestamento e da demanda de terra

para moradias para os trabalhadores das grandes empresas sem dúvidas exercem pressões, no

entanto, ela não se confirmou como uma das principais restrições para a reprodução social das

famílias, tanto porque o preço das terras não tende a subir porque inviabilizaria o investimento

em reflorestamento pelo tempo de retorno do investimento (de 15 a 20 anos), como porque

são fontes alternativas de renda.

 A partir dessas referências, é possível dizer que a hipótese parcial (d) do

pressuposto 2 que colocava a existência da pressão do mercado imobiliário sobre as

comunidades de fato se confirma. Essas pressões e restrições vindas “de fora” colocam em

risco a reprodução social das famílias agricultoras seja pela busca de moradia da população

urbana em terras menos valorizadas, seja pelos que vem em busca da “natureza”, seja ainda

como espaço de trabalho ou de lazer, os vários interesses pressionam o mercado de terras e

criam barreiras para a reprodução social das famílias, as quais constroem estratégias para

lidar com essas pressões.

À pressão demográfica e de acesso à terra de fora para dentro da comunidade

somam-se as pressões de dentro para fora, ou seja, da dinâmica demográfica e de acesso à

terra no interior das famílias. Como visto durante a exposição dos dados de campo nos

capítulos precedentes, houve uma mudança importante na composição das famílias nas três

comunidades pesquisadas. Um indicador desta mudança é o número de filhos da geração

anterior ou de alguns responsáveis com idade mais avançada que no geral ficava entre 5 a 11

ou mais filhos, em relação à maioria dos responsáveis atuais pelos estabelecimentos, que têm

em média de 2 a 3 filhos (Mergulhão média 2,6; Postinho média 2,1; Santo Amaro Um média

3,1). Várias famílias justificaram a diminuição no número de filhos pelas dificuldades de

atender às suas necessidades, vistas como muito diferentes de quando eram crianças e jovens:

hoje essas necessidades estão ampliadas pelas novas oportunidades de estudo, pelos novos

apelos de consumo, como também pelas preocupações com a sucessão do patrimônio, que,

dada a exiguidade de terras disponíveis, não comporta a permanência de todos, mesmo com o
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número reduzido de filhos. Quem permanecer no estabelecimento vai sofrer com a redução da

área pelo processo legal da sucessão (parcelas iguais para todos os filhos).

Essas pressões somam-se a outras. No caso de Mergulhão, o envelhecimento dos

responsáveis pelos estabelecimentos (46% acima de 50 anos) vem colocando a sucessão do

patrimônio familiar em discussão. Há, como vimos em vários depoimentos, muitos filhos

retornando às atividades no estabelecimento, tanto para a produção agrícola como para se

dedicar ao turismo rural. Esse movimento foi percebido com maior nitidez em casos em que

os pais (ou apenas um deles) estão aposentados e restringindo sua participação nas atividades

no estabelecimento, porque os filhos vislumbram reais possibilidades de reprodução social a

partir da manutenção do patrimônio familiar, porque na cidade não têm encontrado mais

espaços que permitam renda e autonomia desejada. Assim, as pressões nesse caso vêm se

transformando também em oportunidades para a família. No caso de Santo Amaro Um e

Postinho o movimento é de permanência dos mais jovens porque as opções de trabalho fora

do estabelecimento da família se constituem em alternativas concretas para eles e as

dificuldades de acesso ao trabalho e de condições de vida nas cidades vêm limitando o fluxo

de migração campo-cidade. As pressões citadas acima conduzem grande parte das famílias a

pluriatividade e ao trabalho assalariado agrícola fora do estabelecimento, como alternativas de

trabalho e renda que permitem a reprodução social das famílias no meio rural da RMC.

Assim, como consta nas hipóteses parciais (a), (b) e (c) do 2º pressuposto, de fato

a tendência nas últimas décadas vem sendo a queda do número de membros por família, em

função das limitações fundiárias e da renda familiar, como também, do estímulo ao consumo

e ao estilo de vida urbana. Mesmo com número de membros reduzido, as famílias vêm

recorrendo ao trabalho extra-agrícola como estratégia de permanência no estabelecimento,

seja pela intensificação da produção possibilitada pelo uso das máquinas que libera mão de

obra, seja pelos parcos recursos financeiros provenientes da produção agropecuária e, ainda,

como uma estratégia para os filhos permanecerem no estabelecimento rural porque não

vislumbram muitas possibilidades de reprodução social em outros lugares.

5.2.2. A dinâmica das estratégias econômicas e de relação com o meio ambiente.

A análise na perspectiva das estratégias da reprodução social permite compreender

que os agricultores, sendo orientados basicamente pelo senso prático, adaptam e modificam

seus sistemas produtivos e técnicos a partir das relações com as condições ambientais, com as

demandas do mercado e a partir das condições que são propiciadas ou restringidas pelas
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políticas públicas, mediadas pelos saberes incorporados no habitus que constituem o modo de

ser do agricultor. Senso prático que conduziu os agricultores familiares pesquisados a

estabelecerem as estratégias produtivas e técnicas de acordo com as condições de exploração

da agricultura de base camponesa, seja enquanto caboclos ou como colonos. Senso prático

responsável pelas adaptações e mudanças ocorridas nas décadas de 1970/80, com base nas

orientações da assistência técnica oficial e privada para a conversão dos sistemas produtivos

tradicionais para sistemas produtivos e técnicos mais adequados à tão pretendida

modernização. O objetivo era e continua sendo atender ao mercado consumidor urbano que,

no caso dos agricultores envolvidos nesse estudo, refere-se aos citadinos da metrópole em

constante expansão. Um mercado que passou a demandar produtos mais diversificados,

padronizados e com melhor aspecto visual.

Os agricultores, impulsionados pelas possibilidades reais de renda monetária,

adequaram seus sistemas tradicionais para produzir “o que vendia” e passaram a se sujeitar de

forma mais intensa às pressões para atingir tais produtos e padrões. Essas pressões e, ao

mesmo tempo, oportunidades, promoveram mudanças importantes nos saberes e nas práticas

dos agricultores, sem que isso significasse uma ruptura radical com as práticas e

conhecimentos precedentes. Como diz Bourdieu, toda a estratégia de reprodução é informada

pelo habitus incorporado pelas vivências dos agricultores, o que implica em conhecimentos

que são acionados para resolver problemas que a situação social que o engloba lhes coloca.

Aliás, as soluções encontradas para os problemas concretos dos agricultores familiares com

pequenas extensões de terra e outras limitações foram muito mais adaptações dos saberes e

fazeres tradicionais às práticas propostas pela técnica moderna, do que uma adoção irrestrita

da modernização. Estratégias que são orientadas pelos projetos de futuro que se revelam em

ações concretas no cotidiano dos agricultores entrevistados. Trata-se de ações no sentido da

sucessão do patrimônio familiar como uma preocupação constante dos responsáveis, que

inclusive criam expectativas em relação a um ou mais sucessores. Trata-se, ainda, de ações

para salvaguardar o futuro dos filhos com investimentos no estabelecimento (como as

reservas de pinus, eucalipto) e na produção, que apontam para uma outra lógica que a

predominante no modelo convencional da modernização. Os esforços são no sentido da luta

pela permanência da família ou de parte dela no estabelecimento rural.

Atualmente, após as críticas aos chamados “efeitos inesperados” da modernização,

tratados no primeiro e quarto capítulo, principalmente daqueles vinculados diretamente à

(in)segurança alimentar e à necessidade da recomposição dos recursos naturais exauridos pelo

seu uso intensivo e desmedido, as pressões e oportunidades que se abrem são outras. A
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pressão para a conservação e recuperação das matas e da qualidade e quantidade de água, são

temas que têm ocupado a agenda tanto da imprensa, como das ONG´s e das instituições

públicas (políticas e leis ambientais), como também, vêm mobilizando de certo modo a

sociedade e, em particular, os agricultores familiares. As percepções sobre o meio ambiente

próximo e de certo modo as ações de grande parte dos agricultores pesquisados vêm nesse

sentido.

Os conflitos que se configuram na atualidade colocam os agricultores familiares

praticamente no centro do debate. Isto porque a agricultura é vista como a grande vilã da

degradação ambiental uma vez que suas atividades dependem diretamente da relação dos

agricultores com a terra e demais recursos naturais, o que remete a uma simplificação da

questão ambiental diante dos complexos impactos ambientais que ocorrem nos grandes

centros urbanos. Também em função da recente centralidade que tem sido atribuída, por

muitos estudiosos, à agricultura familiar num projeto societário de superação dos riscos

provocados pelo modelo de agricultura dominante de caráter produtivista. Como diz Carmo “ a

produção familiar, dada as suas características de diversidade/integração de atividades

vegetais e animais, e por trabalhar em menores escalas, pode representar o locus ideal ao

desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente sustentável’ (CARMO, 1998, p. 231).

De certo modo, há nos dois argumentos razões reveladas nas análises precedentes.

De fato o modelo produtivista da agricultura dominante com base nas técnicas e tecnologias

modernas foi, mesmo que parcialmente, incorporado pelos agricultores e trouxe impacto

negativo para o meio ambiente. No entanto, tal modelo de desenvolvimento foi um projeto de

sociedade e não exclusivamente dos agricultores. Os peritos e técnicos foram cegos e mudos

em relação aos efeitos negativos da modernização e muito otimistas na projeção dos aspectos

positivos, que de fato houveram. A situação social que se configurou com esse modelo

hegemônico estabeleceu regras que influenciaram o estabelecimento de determinadas

estratégias por parte dos agricultores, as quais continham as demandas da sociedade e o

atendimento das necessidades de suas famílias, mas geraram efeitos “inesperados”. O  senso

prático dos agricultores conduziu as ações que tanto podem ser identificadas como de

degradação como de conservação ambiental, dependendo das trajetórias familiares, das

condições ambientais, da relação com o mercado e com os impactos das políticas públicas.

A lógica predominante nas décadas de 1970/80 era a de manter um ritmo já

contido na trajetória familiar, que era manter a “terra limpa” e produtiva, porque isso

significava, e ainda significa, o meio de manter a família que tem de enfrentar a fragmentação

do estabelecimento familiar pela herança e compensar os custos cada vez maiores de
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produção, ocasionados pelo uso das tecnologias modernas. A noção de ‘terra limpa’ era fruto

não apenas das condições em que viviam as famílias que ocuparam as terras da RMC, mas

satisfazia de certo modo uma vocação para o desenvolvimento moderno, tão desejado e

incentivado pela elite e pela sociedade brasileira, a partir da segunda metade do século XX.

Essa noção era acompanhada da falta de conhecimentos técnicos dos efeitos das novas

tecnologias, consideradas tão promissoras em relação ao aumento da produção e da

produtividade. O que chegava aos agricultores é o que se esperava do papel do rural na

modernização: produtividade crescente com redução de custos para o consumidor urbano.

Porém, como vimos nas análises das três comunidades, esse rural foi e continua sendo

diversificado porque comporta diferentes histórias de ocupação da terra, de experiências com

o mercado (mais integração, mais isolamento), de contato e assimilação do projeto de

modernização do campo, da presença e constância da assistência técnica, em um ambiente

natural também heterogêneo e diversificado.

As pressões e oportunidades que ocorrem hoje vão no sentido de atender a

problemática ambiental, estimulando a conversão para a produção orgânica ou “mais natural”,

a manutenção e recuperação da paisagem rural para atender ao turismo para os citadinos em

busca de “natureza” e dos produtos regionais, da conservação e recuperação de recursos

fundamentais para a metrópole, como é o caso dos recursos hídricos e das condições do solo

para a produção agrícola. No entanto, isso ocorre de forma parcial porque é no contexto e no

conjunto das práticas convencionais da modernização que elas vêm ocorrendo, como é o caso

das comunidades pesquisadas. Há resistências, inseguranças, ameaças, injustiças nesse

processo, em que estão em jogo tanto questões antigas como as restrições ao acesso à terra e a

luta pelo acesso às políticas públicas para a agricultura familiar, como questões novas da

conservação e recuperação dos recursos naturais sob pressão das políticas públicas e da

legislação ambiental. Essas pressões para que os agricultores adotem novas estratégias de

conservação, também, contêm “efeitos inesperados” como aqueles revelados nas ações em

relação à eliminação do Pinheiro Araucária e a adoção do reflorestamento com culturas

“exóticas” para manter a terra limpa e sem restrições legais ao uso da terra e da mata.

Os agricultores vêm se adaptando às limitações pela restrição ao acesso a terra

com a adoção de sistemas produtivos ou opções de renda mais adaptados aos pequenos

estabelecimentos, com a presença forte do assalariamento em atividades agrícolas fora do

estabelecimento e com a pluriatividade. O sistema produtivo predominante no universo dos

agricultores pesquisados é a olericultura combinada ou não com a fruticultura (e grãos, mais

voltados para o autoconsumo), o fumo e a criação de aves com contratualização. Mantém-se a
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estratégia do aluguel de terras, mas continua sendo em níveis significativos de instabilidade

em função da histórica e generalizada (nas comunidades e no Brasil de maneira geral)

precariedade dessas relações, incluindo a mínima aplicação das condições legais. As

estratégias voltadas para a pluriatividade são destaques para compreender as mudanças que se

operam no seio da agricultura familiar dessa região. A agroindústria familiar (incluindo a

artesanal), o turismo rural, as lavadoras de olerículas, os “ceaseiros” são exemplos dessas

mudanças.

Os efeitos “inesperados”, antes de serem informados pelos agricultores através da

assistência técnica, meios de comunicação e sistema escolar, foram sentidos “na pele” por

muitos agricultores. Foram evidenciados pela ocorrência de problemas reais com a saúde da

família ou da vizinhança, gerados pelo contato e manuseio indevido dos agrotóxicos. O

custo desse aprendizado foi muitas vezes doloroso e só encontrou respostas muito tempo

depois. Respostas que são responsáveis pelas mudanças nos cuidados básicos no manuseio

desses insumos e na higiene pessoal, bem como, pelas novas estratégias de exploração do

estabelecimento dando prioridade à manutenção da paisagem (turismo), com maiores

cuidados com a mata e a água (pressionados também pelas leis ambientais) e, ainda, pela

conversão, mesmo que incipiente, para uma produção mais “natural”. Chama a atenção é

que o saber dos agricultores sobre os danos a saúde e ao meio ambiente fortalece as

estratégias da produção de autoconsumo, que em grande parte dos casos estudados, está

vinculada a práticas “mais naturais”. A vantagem pela redução de custos dessa opção

produtiva soma-se ao saber e as experiências dos agricultores.

Conforme consta na hipótese parcial (c) do pressuposto 1, os dados e as

informações de campo permitem confirmar a importância da produção de alimentos já que

está presente em todos os estabelecimentos familiares pesquisados, com diferenças em relação

à diversidade e a quantidade de produtos. Essa produção é responsável pela manutenção da

tradição familiar que permite tanto assegurar os alimentos necessários para a família e para as

criações (reprodução material, incluindo a reprodução da vida) como manter e preservar os

aspectos culturais, ou seja, o imaterial que se revela na construção e preservação da identidade

do ser agricultor ou do lavrador. Mesmo ocupando uma pequena área dos estabelecimentos

familiares, a produção para o autoconsumo e a conversão da produção convencional, em

alguns casos, são espaços nos quais estão presentes as combinações entre os conhecimentos e

práticas tradicionais (uso do arado de tração animal, sementes próprias, adubação orgânica)

com alguns elementos da modernização (sementes selecionadas) e as novas demandas do
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campo ambiental, com a produção mais “natural” e cuidados para a conservação dos recursos

naturais.

O que distingue mais claramente uma comunidade da outra é como se articula a

produção para o autoconsumo com a produção voltada para o mercado. Mergulhão e Santo

Amaro Um têm uma importante produção agrícola voltada para o mercado metropolitano,

sendo que a produção de autoconsumo em Mergulhão não se distingue fortemente da

produção para o mercado, até porque as famílias com críticas mais severas aos efeitos das

técnicas modernas e de seus impactos sobre a saúde das pessoas vêm procedendo à conversão

para uma produção “mais natural” e, portanto, consome os mesmos produtos. Esse

comportamento também está vinculado às mudanças que estão ocorrendo com a produção

mais voltada para a transformação e venda de produtos coloniais para os turistas, com a

redução da produção destinada ao mercado do leite e das olerículas. Já em Santo Amaro Um,

há uma nítida diferença entre a produção destinada para o mercado das olerículas conforme o

modelo de cultivo convencional (oriundo da modernização) e a produção para o autoconsumo

mais “natural”. Em Postinho, é pouca a quantidade e a variedade da produção destinada ao

restrito mercado de alimentos (mais forte é a lavoura de fumo). Predomina a produção de

autoconsumo com base nas técnicas mais tradicionais, responsável pela produção dos

alimentos para as famílias e a manutenção da identidade cultural do “ser lavrador”.

Assim, é possível afirmar que a quantidade e a qualidade da produção de alimentos

estão relacionadas com o impacto dos programas e políticas de modernização do campo e das

críticas a esse modelo, da demanda de mercado e das possibilidades concretas de atendimento

a tais demandas, da visão que os agricultores têm da relação entre as práticas produtivas e

técnicas com as conseqüências para a saúde humana, da poluição e degradação no meio

ambiente e as possibilidades concretas de reprodução do estabelecimento familiar. É a

produção de alimentos voltada para o consumo interno a responsável pela redução da pobreza

rural, bem como, pela permanência de práticas produtivas menos tecnificadas e mais

diversificadas que indicam possibilidades para preservar saberes relacionados com a

conservação ambiental e da identidade dos agricultores.

Como consta nas hipótese parciais (a) e (b) do pressuposto 3, a percepção que os

agricultores têm do meio ambiente próximo e cotidiano, como diz Jollivet (1997), reflete-se

nas possibilidades concretas de reprodução social e das condições ambientais. Como visto

no capítulo 3, os agricultores fazem de algum modo relações entre suas práticas e os efeitos

sobre o meio ambiente. Fazem relações entre as opções de tipos e técnicas de cultivo e

criação com as condições da água (poluição, diminuição da quantidade, etc), com a extinção
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e recuperação da mata e a degradação do solo. Fazem relações, também, entre os problemas

de erosão com a mata ciliar e a qualidade da água, bem como, entre as necessidades de

sobrevivência das famílias com as práticas em relação ao extrativismo e a caça. No entanto,

existem dificuldades de identificar as responsabilidades em relação à degradação ambiental

porque o senso prático dos agricultores que orienta suas opções vincula tais práticas às

pressões internas (luta pela sobrevivência) e externas (mercado, políticas e programas

públicos, leis ambientais), em geral ligadas “aos outros”. Essas pressões colocam os

agricultores numa situação de relativa isenção pessoal pela degradação. No entanto, percebe-

se que quando conseguem identificar o problema e incorporar práticas de conservação é

porque elas trazem algum resultado avaliado como positivo pelos agricultores. Por isso,

existem diferenças nas estratégias entre os agricultores que adquirem informações (através

de vários meios: escola, imprensa, cursos, etc) e trocam experiências práticas na perspectiva

da conservação ambiental e da segurança alimentar, daqueles que não conseguem

compreender mais detalhadamente as dinâmicas do meio ambiente na relação com suas

ações. Essas diferenças promovem para uns, maior possibilidade de reprodução do

patrimônio familiar, para outros, maior risco para a reprodução desse patrimônio e,

conseqüentemente, da reprodução social da família.

Assim, de fato pode se afirmar que as ações dos agricultores podem ser tanto de

proteção como de degradação ambiental, dependendo do acesso à modernização tecnológica e

da percepção das inter-relações entre os elementos dos ecossistemas, com os quais os

agricultores têm uma relação mais imediata. Essas ações criam espaços diferenciados de

sociabilidade, seja pela rede de relações que reafirmam o modelo dominante através da

assistência técnica convencional e nas trocas de informações e experiências entre os

agricultores, seja pelas redes alternativas de organização e de assistência técnica que criam

outras redes de trocas de experiências. Assim, há uma constante construção e reconstrução de

conhecimentos que reafirmam ou modificam as lógicas dominantes de intervenção na

natureza e de possibilidades para a reprodução dos estabelecimentos familiares.

5.2.3. A dinâmica das estratégias de reprodução social: condições de vida, relações

sociais e participação.

Como visto no capítulo 4, os aspectos sociais no que diz respeito às condições de

vida, os espaços de sociabilidade e da participação social permitem compreender as

estratégias que dizem respeito à reprodução social propriamente dita. É no contexto das
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relações familiares, de vizinhança e de participação em organizações sociais que se encontram

importantes referências para explicar as escolhas e o estabelecimento das várias estratégias de

reprodução. É no âmbito da análise da dinâmica da família rural em suas constante relações

sociais que é possível observar como as estratégias são construídas, ou seja, como a família

organiza sua inserção produtiva, laboral e moral, visando sua reprodução material e imaterial

(Schneider (2003).

São boas as condições de vida da grande maioria das famílias pesquisadas (17 das

22) de Mergulhão, sendo que não há nenhuma família que se encontra em precárias condições

de vida. Os dados indicam que comparativamente com as demais, nessa comunidade

predomina as famílias com maior renda per capita bruta mensal (acima de 1½ SM), maior

nível de escolaridade da maioria dos membros residentes acima de 15 anos (ensino

fundamental completo e ensino médio), melhores condições de moradia (casa de alvenaria ou

mista com banheiro interno) e de acesso aos meios de transportes próprios (carro próprio). É

importante a participação em entidades e organizações sociais, principalmente nas igrejas e na

associação do “caminho do vinho”. Apesar da resistência de muitos agricultores em participar

das organizações tanto pelo descrédito nessa via como meio efetivo de apoio aos agricultores

pelas frustrações com a falência da CLAC, como pelo fato de que a associação não

corresponde aos interesses ainda de todos os agricultores. Chama a atenção nessa comunidade

uma estratégia de muitas famílias de unir seus membros em torno de projetos para a família e

para o estabelecimento, com a divisão de atividades e até especialização de funções, para

expandir as opções produtivas e de renda. As decisões sobre esses projetos são em geral

discutidas e acordadas entre todos os membros da família, não sem tensões e conflitos de

interesses.

As relações entre os vizinhos são menos intensas hoje do que antigamente e a

justificativa está fundamentada (5 depoimentos da fase final de campo) na sobrecarga de

trabalho. No entanto, mantém-se a freqüência na igreja e as visitas esporádicas para trocas de

informações e uso dos espaços de lazer (pesque-pague, clube do idoso), espaços importantes

de manutenção das relações de interconhecimento. Os saberes e as vivências tradicionais têm

relevância na manutenção das atividades desenvolvidas pelas todas as famílias. Esses saberes

foram sofrendo alterações pelo aprendizado técnico e escolar, bem como, pelas relações

próximas com a vida na cidade. Essas vivências e aprendizados permitem que muitas famílias,

principalmente aquelas envolvidas com o turismo rural, tenham mais habilidades no trato com

os consumidores, bem como, encontram melhores condições de barganhar preços no mercado,

colocar seus produtos, fazer conversão de sistemas produtivos, entre outros aspectos. Segundo
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os depoimentos dos entrevistados na última fase de campo, os projetos de futuro estão

vinculados: a manutenção das conquistas das famílias, a ampliação ou melhorias nos projetos

voltados para o turismo rural, a escolarização dos membros mais jovens e a manutenção do

patrimônio fundiário com a espectativa de vários sucessores.

Em Postinho o quadro geral dos dados apresenta uma situação muito diferente da

realidade de Mergulhão. A renda monetária é oriunda na maioria das famílias do trabalho

agrícola remunerado fora do estabelecimento, basicamente prestando serviços para as

empresas de refloretamento localizadas no entorno da comunidade, ou da pluriatividade

(carvão, fretes). Os agricultores que conseguem obter uma renda monetária oriunda da

agricultura são em geral os plantadores de fumo, os quais apresentam uma razoável para boa

condição de vida. Das 32 famílias entrevistadas 16 encontram-se em razoáveis ou

intermediárias condições de vida e 13 em condições mais precárias. Esses dados apontam para

os mais baixos índices das condições de vida entre as três comunidades pesquisadas e indicam

a predominância de razoável para precárias condições de moradia (mista com banheiro

externo ou madeira com banheiro interno ou ainda madeira com banheiro externo), de

mediana para menor renda monetária (de menos de ½ SM a mais de ½ até 1½ SM), mais

baixo índice de escolaridade da maioria dos membros residentes acima de 15 anos (1ª a 4ª

séries) e menor acesso aos meios de transportes próprios (maioria com moto ou bicicleta).

A diferenciação social é mais nítida do que nas demais comunidades porque,

segundo os depoimentos da última fase de campo, existem três estratos sociais percebidos

pelos agricultores. Em situação mais precária estão os trabalhadores das empresas de

reflorestamento que residem na comunidade e dependem exclusivamente dos salários com

trabalho na empresas de reflorestamento ou como diaristas na agricultura, não têm acesso a

produção de autoconsumo que garanta a segurança alimentar, nem encontram outras

alternativas para a família. Os em situação intermediária, estão os lavradores (mesmo com

diferenças dos plantadores de fumo) que contam com mais possibilidades para a reprodução

da família e do estabelecimento, porque combinam ou intercalam a produção agropecuária

para a venda e para o consumo com o trabalho remunerado agrícola externo ou a

pluriatividade. Em melhores condições estão os comerciantes do lugar, os “gatos” que

terciarizam a mão de obra para as empresas de refloretamento e os chamados “carvoeiros”

que beneficiam e comercializam o carvão.  A participação social está restrita à prática

religiosa e à freqüência as igrejas (1 católica e 4 “protestantes”), o que estimula a convivência

e as relações de interconhecimento, mas, no entanto, limita as possibilidades de organização

das famílias pela luta em defesa dos interesses da comunidade.
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A participação política com a presença em todas as eleições de vários candidatos a

vereador (a comunidade já teve vereadores eleitos e o último faz 10 anos) denota a opção em

atender interesses dos partidos que vêem na comunidade um importante espaço eleitoral

(população de Postinho representa 6% do total do município e 7% dos domiciliados no meio

rural), aliado à visão de que essa seria a forma das lideranças “ajudarem” as famílias e a

comunidade. Recentemente está ocorrendo um movimento, ainda muito incipiente, de

organização de uma associação de moradores como estratégia de conquistar melhorias para a

comunidade. O acesso aos serviços de saúde e de transporte coletivo é precário, o que

corrobora com a pouca mobilização comunitária e com o isolamento físico e social, já que a

maioria dos serviços depende da sede do município (médico, hospital, farmácia, escola de 5ª a

8ª e ensino médio). A infra-estrutura de serviço público existente na comunidade está restrita

a um posto de saúde para atendimento básico com auxiliar de enfermagem e com uma agente

de saúde que faz visitas domiciliares, a uma escola com ensino de 1ª a 4ª série e um telefone

público (“orelhão”).

Os saberes tradicionais são responsáveis por grande parte das práticas

desenvolvidas até hoje pelas famílias da comunidade de Postinho, tanto nas opções pelos

sistemas produtivos e técnicos como pelas estratégias alimentares com força para a produção

de autoconsumo, como também, pelo modo de vida das famílias. Há pouco acesso a cursos e

contato com pessoas “de fora”, e a convivência esporádica com a cidade é com a sede do

município de Tijucas do Sul que, pela sua pequena dimensão e dependência do rural, mantém

pouca vivência urbana e se aproxima de um estilo de vida “mais rural”. A reprodução da

identidade cultural das famílias entrevistadas na última fase de campo está vinculada ao “ser

lavrador” que se reafirma na lida com a terra mesmo  quando limitada a produção para o

autoconsumo. Os projetos de futuro estão vinculados ao apego à terra como meio de preservar

um espaço social para as futuras gerações, aos ensinamentos para que os filhos saibam lidar

com a agricultura porque por mais que desejem que seus filhos estudem, isso não gera

confiança de que essa estratégia vai garantir o futuro deles. Um dos mais importantes

investimentos para o futuro dos filhos vem sendo a estratégia do reflorestamento como forma

de garantir uma renda que possa assegurar a reprodução das futuras gerações.

Em Santo Amaro Um, a maioria das 40 famílias (22) encontra-se no nível

intermediário ou razoável das condições de vida: a maioria possui renda mediana entre ½ a 1

e ½ SM (renda bruta per capita mensal), razoável nível de escolaridade da maioria dos

membros residentes acima de 15 anos (5ª a 8ª séries) e predomina um acesso  razoável aos

meios de transportes próprios (moto e bicicleta).  A participação social está mais vinculada à
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freqüência na igreja católica e às festas religiosas, constituindo um dos principais espaços de

relações entre as famílias, somada às visitas aos “parentes” e a troca de informações técnicas

entre os vizinhos. No entanto, é nessa comunidade que encontra-se o maior índice de

participação em organizações de agricultores, porque das 40 famílias 32 são sócias da

Associação de Agricultores da comunidade e 19 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do

município. Essa participação, apesar dos conflitos de interesses e de se constituir numa forma

de poder acessar aos serviços prestados pela associação, é um importante espaço de relação e

de discussão dos interesses dos agricultores. A associação é uma estratégia que vem no

sentido de atender aos interesses concretos das famílias para obterem os serviços das

máquinas agrícolas com menor custo e para acesso à água tratada, mas também, é um espaço

de manutenção das relações de interconhecimento que fortalece os laços de vizinhança para

fazer frente à tendência da ocupação das terras pelos “chacreiros”. Como as atividades da

associação estão vinculadas diretamente ao poder público municipal, falta autonomia para que

ela de fato represente os interesses da maioria das famílias, mas esses vínculos ocorrem

historicamente porque o desenvolvimento da comunidade esteve muito ligado às políticas

públicas e a ação de políticos com interesse de expandir sua área de influência (as máquinas

foram doadas por um deputado estadual).

Os saberes tradicionais presentes nas lógicas familiares mesclam-se com os

aprendizados e com as experiências fortes de conversão dos sistemas produtivos tradicionais

para a olericultura e fruticultura.  Foram muitos e freqüentes os cursos da ACARPA (hoje

EMATER) nos anos 1980/90 para realizar tais mudanças, aliados a um nível razoável de

escolarização, sendo que há vários casos de jovens que cursaram o ensino técnico agrícola

(inclusive um dos líderes da associação). As estratégias alimentares não sofreram grandes

transformações, porque predomina a pauta de alimentos mais comuns tradicionalmente nas

famílias, com forte presença da produção de autoconsumo, o que mudou foi o acesso a

produtos hoje industrializados e que antigamente eram produzidos pelas famílias (ex: farinha

de milho), além do consumo de novos itens oferecidos no supermercado próximo e na

mercearia da comunidade. A identificação como “lavrador” foi extensiva a todas as famílias

entrevistadas na última fase da pesquisa de campo e está consubstanciada na força da

agricultura dessa comunidade. Mesmo os entrevistados com importante atividade extra-

agrícola identificaram-se como “lavrador” porque cultivam a terra. Os projetos de futuro

dessas famílias estão alicerçados: na manutenção do que a família já conquistou em terra e

com as atividades na agricultura, incentivo para que os filhos estudem, mas mantendo-os

vinculados o máximo possível ao patrimônio familiar.
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Assim, é possível afirmar que a reprodução social está imbricada com as relações

sociais, em que, como consta na hipótese parcial (d) do pressuposto 1, os conhecimentos e as

vivências informadas pela tradição camponesa presente na herança cultural das famílias das

três comunidades têm semelhanças e diferenças. Semelhanças, quando observados os saberes

e fazeres tradicionais em que contam as influências étnicas (colonos, caboclos) que se

revelam nas estratégias produtivas, alimentares, da produção de autoconsumo, de relações de

interconhecimento, da importância da família na organização e usufruto do trabalho e do

esforço familiar. Diferenças, quando observados os impactos da modernização, da relação

com o pólo metropolitano, da heterogeneidade dos espaços físicos, da diversidade das

condições sociais, das formas de organização social e de relações com a sociedade, dos tipos e

práticas produtivas, entre outras.

5.3. Comentários finais.

São vastas as possibilidades para a pesquisa no campo das ciências sociais e das

ciências da natureza abertas pelo estudo da agricultura familiar da região Metropolitana de

Curitiba. Os dados e informações coletados para a construção das teses do grupo de

doutorandos da “linha do rural” da turma V revelaram múltiplos aspectos que não foram

totalmente explorados nas análises, seja porque não eram objetos das teses individuais, seja

porque o tempo e o espaço de uma tese, como essa que acaba de ser apresentada, não são

suficientes para dar conta de todas as questões levantadas, nem permite atingir sempre o

aprofundamento teórico e analítico desejado. Feitas às ressalvas, deve-se registrar a

importante contribuição das cinco teses no avanço para a compreensão da reprodução da

agricultura familiar na RMC e na abertura de novas possibilidades para os futuros grupos de

pesquisadores que se formam em torno dessa linha de pesquisa.

Do ponto de vista da autora da presente tese, ao tratar das estratégias da

reprodução social da agricultura familiar no contexto de um programa de doutorado na área

de meio ambiente e desenvolvimento fez-se necessário assumir o desafio teórico e

metodológico de trabalhar essa temática considerando as inter-relações entre as várias

dimensões da reprodução (social, bio-demográfica, econômica, ecológica) da agricultura

familiar (Raynaut et all, 1994). Isso significou optar por considerar como essas várias

dimensões da reprodução interferem e condicionam as estratégias de reprodução social dos
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agricultores familiares das três comunidades pesquisadas. Foi um esforço teórico e

metodológico empreendido no sentido de a partir da análise sociológica observar os demais

aspectos que estão em jogo e condicionam as possibilidades reais de reprodução social da

agricultura familiar no contexto metropolitano. Nesse sentido é que os resultados auferidos

pelo doutorado, em especial pela “linha do rural”, permitem constatar que o esforço

interdisciplinar de fato contribuiu para o olhar sobre a complexidade da realidade social e

ambiental, sem perder as contribuições dos vários campos científicos.

    A análise sobre os dados e informações oriundas das três etapas da pesquisa

empírica permitiu dar evidência as estratégias das famílias agricultoras que se revelaram as

mais consistentes e reveladoras do processo de reprodução social, compreendido em suas

múltiplas interrelações. Deste modo, as estratégias demográficas internas das famílias e as

estratégias de enfrentamento à ocupação pelos “de fora” (dinâmica das trocas populacionais

da RMC) estão em conexão com as estratégias de reprodução social, principalmente no que

diz respeito às possibilidades reais de prover as condições de vida consideradas adequadas

para a família e as possibilidades concretas de reprodução do estabelecimento rural na

comunidade. As estratégias econômicas como as de trabalho e renda, as produtivas e técnicas

e de relação com o mercado estão diretamente vinculadas às opções que permitem a

reprodução social das famílias, as quais lutam para manter o estabelecimento rural como o

espaço de referência e convergência de um modo de viver, que inclui as ações concretas que

estão em conexão com as pressões e oportunidades geradas na relação com a RMC e com a

sociedade mais geral. As estratégias de conservação ou degradação ambiental estão

diretamente vinculadas as estratégias de reprodução social, na medida em que manter o

patrimônio fundiário está vinculado as práticas em relação aos recursos naturais,

principalmente aqueles apontados como os mais importantes pelos agricultores que são a terra

e a água. A vulnerabilidade social e ambiental coloca em risco a reprodução social das

famílias agricultoras, deste modo, não é possível compreender a dinâmica da reprodução sem

um olhar sobre as interrelações sociedade e natureza. As estratégias de reprodução social

estão relacionadas mais diretamente aos aspectos da reprodução social propriamente dita, ou

seja, como as estratégias mais gerais da reprodução permitem reproduzir as condições sociais

de uma comunidade rural enquanto um formato social que busca se manter através dos

tempos através do jogo da permanência/mudança, inerente ao processo da reprodução. Isso

significa dizer que as estratégias de manutenção da identidade cultural, as estratégias de

relações sociais, da participação social, da formação educacional e profissional, permitem dar

evidência as possibilidades concretas de reprodução da agricultura familiar na RMC.
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  Em síntese, pode-se afirmar que as estratégias de reprodução social dos

agricultores familiares das comunidades de Mergulhão (São José dos Pinhais), Postinho

(Tijucas do Sul) e Santo Amaro Um (Mandirituba) da RMC, estão diretamente relacionadas

com o senso prático dos agricultores que buscam permanecer e reproduzir sua família nos

estabelecimentos rurais (espaço físico/social) que são um patrimônio construído pelas

sucessivas gerações. Além de se constituir enquanto um espaço físico em que transcorre a

produção e o trabalho familiar ele contém a história de vida e de colaboração entre as

gerações que produziram e que mantêm tal patrimônio. Permanência que implica na

reprodução de um modo de viver, que envolve tanto a rede social na qual os agricultores

familiares estão inseridos, como o sistema cultural e as vivências e experiências concretas dos

agricultores (habitus), as quais se modificam pelas pressões, restrições e oportunidades

condicionadas pelas regras dinâmicas do jogo social. Estratégias de reprodução que contém,

ao mesmo tempo, adaptações e inovações que permitem manter os agricultores no universo

social que lhe é próprio e que são influenciadas pelos projetos de futuro das famílias. Os

agricultores familiares das três comunidades pesquisadas ao reproduzir-se socialmente

asseguram a continuidade de um modo de vida e de uma identidade social, circunscritas num

dado espaço físico/social, que estão em contínuo movimento, ou seja, são dinâmicos e

implicam em constantes mudanças.

Tais estratégias refletem-se em opções produtivas e tecnológicas que promovem

determinados impactos sobre os recursos naturais, os quais são percebidos de modo diferente

pelos agricultores, conforme sua compreensão das inter-relações entre os elementos da

natureza e da sua ação sobre esses elementos. Impactos que geram estratégias de

enfrentamento aos problemas percebidos como aqueles que podem colocar em risco a

reprodução da agricultura familiar pelas limitações das condições ambientais. A reprodução

social da agricultura familiar está, portanto, imbricada com as condições ambientais, pois o

“ser agricultor” se constrói e se reconstrói na dinâmica relação com a terra e com todo o

conjunto dos elementos que a compõe.

De fato, as diferenças nas condições de vida e das condições ambientais apontam

para diferentes estratégias de trabalho, de opções produtivas, das práticas de conservação, de

relações com o mercado, de participação social, de conservação e renovação dos saberes, de

manutenção do patrimônio fundiário, bem como, das diferenças nos projetos de futuro para a

família. Estratégias que estão condicionadas pela heterogeneidade das condições do meio

ambiente, das pressões e restrições do mercado, do jogo político e das instituições (leis) e

organizações da sociedade mais geral, ao mesmo tempo das oportunidades que se abrem a
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partir dessas pressões. No entanto, tais diferenças que implicam em situações de vida

diferenciadas não modificam aquilo que define o que é ser agricultor ou lavrador, que

significa a luta pela reprodução do patrimônio fundiário, ambiental, social e cultural em

benefício da família e das futuras gerações.
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