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Resumo
O camponês baseado em suas estratégias de reprodução (econômica e social) realiza um profundo enraizamento
territorial nos mais variados ambientes e situações, fato que justifica esta pesquisa. O objetivo proposto é a
articulação dos dados sócio econômicos e culturais que estruturam as mudanças em curso que estes camponeses
vivenciam na base técnica da agricultura, reforçando esta territorialização. Visando atingir tal resultado, a bacia
hidrográfica do Rio Claro – Tamarana/PR serviu de referência para a coleta de dados. Assim, verifica-se que o
‘emaranhado de estratégias’ desenvolvidas frente aos padrões modernos capitalistas circunscrevem a (re)
ativação e permanência do modo de vida camponês.
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Introdução
Falar a respeito do camponês e seu modo de fazer agricultura geralmente faz com que
os leitores logo pensem em atraso e decadência. Mas, aqui será demonstrado as
particularidades e funcionalidades de um modo de vida com lógica territorial moldada em
humanização, cooperação e sustentabilidade, em que um ‘emaranhado de estratégias’ é
construído objetivando sua sobrevivência e reprodução frente aos ditames capitalistas.
Portanto, segundo Paulino (2012), a recriação camponesa é permeada de estratégias de
resistência, inovação e superação, tendo por princípio a construção de territórios campesinos.
Assim, o objetivo deste trabalho é analisar os fatores sócio econômicos e culturais que
estruturam os camponeses que ‘teimam’ em permanecer produzindo e se reproduzindo, a
partir de um profundo enraizamento territorial.
Reside aí a justificativa desta pesquisa, em que a mesma destaca as várias faces da
batalha diária pela sobrevivência que as famílias camponesas constroem, dando gênese a um
‘emaranhado de estratégias’. Dentre estas, as práticas que moldam seu perfil sócio econômico
e cultural com que territorializam-se neste cenário.
Para tanto, a pesquisa é fracionada em três momentos distintos:

1
2

Centro Universitário Internacional (UNINTER) – lucianaevan10@gmail.com
Universidade Estadual de Londrina (UEL) – prof_jerrisilva@yahoo.com.br

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 5 – Políticas públicas e perspectiva de desenvolvimento para o campo
ISSN: 1980-4555

- No momento inicial são elencados os critérios que serviram de diretrizes visando
definir os camponeses entrevistados;
- Após, são discutidos os resultados socio econômicos e culturais presentes na
pesquisa;
- Na fase final é exposto que devido às transformações decorrentes da modernização
da base técnica da agricultura, estes camponeses desenvolvem uma diversidade de estratégias
– produtivas e reprodutivas, fortalecendo-o.
A partir deste raciocínio, a bacia hidrográfica do Rio Claro foi selecionada para tal
estudo (pertencente ao município de Tamarana e vizinha do município de Londrina, ao norte
do Estado do Paraná, com uma área de 16.579,43 hectares).

Área de Estudo

Sendo uma área em que a agricultura camponesa se destaca, a mesma é apresentada a
seguir (figura 01):

Figura 01 – Aspectos Geofísicos da Bacia Hidrográfica do Rio Claro
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Tamarana situa-se na latitude de 23°43’24"S e longitude 51°05'50''W. A altitude é de
770 metros e a área territorial de 472 Km², existindo uma acentuada variação na estrutura
geomorfológica da área. Vale lembrar que o município de Tamarana apresenta diversos
assentamentos rurais, inclusive na bacia estudada. Estes assentamentos rurais tiveram origem
em 1985, sendo provenientes de projetos como INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), Banco da Terra e Crédito Fundiário.

Materiais e Métodos

No presente trabalho estão sendo apresentados os resultados do perfil sócio econômico
e cultural de uma amostra de agricultores cujo meio de vida permite caracterizá-los como
camponeses. O levantamento de dados ocorreu por meio da técnica de entrevista, em que
foram aplicados formulários:
- 33 famílias camponesas foram entrevistadas na bacia hidrográfica do Rio Claro –
resultando em uma área coberta total de 1.102,97 hectares, perfazendo 6,65% da área total da
bacia (16.579,43 hectares). Dentre as 33 propriedades em que ocorreu a aplicação dos
formulários, a área média é de 33,4 hectares por propriedade.
As entrevistas contemplaram tanto camponeses tradicionais quanto os provenientes de
assentamentos rurais. O roteiro de questões foi organizado de acordo com dados do perfil da
família (número de filhos, idade, escolaridade), dados da propriedade, dados sócio
econômicos (particularidades a respeito da sua relação com a terra, que vão desde o plantio
até a colheita), infraestrutura domiciliar e tecnológica, relações de trabalho, comercialização
da produção e perspectivas a respeito de políticas públicas e futuro almejado.
Amparados em Santos (2012), estes formulários tiveram por objetivo a exploração do
comportamento camponês, visando analisar suas estratégias de reprodução. Os componentes
família – terra – trabalho receberam destaque, pois os mesmos convergem para as análises das
potencialidades econômicas, sociológicas e políticas. Assim, as questões priorizavam a
convergência a interpretações norteadoras a respeito da vida camponesa.
A análise do componente ‘família’ foi amparada neste contexto, do qual pôde-se
indagar sobre as potencialidades econômicas, políticas e sociais que permeiam tal situação. O
elemento terra aparece como central para fundamentar sua forma de acesso, a condição legal
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deste camponês e de sua propriedade e também o respectivo uso do solo e sua correlação
econômica, social e ambiental. Já o elemento trabalho foi pautado nas várias estratégias de
reprodução e suas potencialidades, em que resultariam na composição da renda da família
camponesa. Assim como em Santos (2012), a pesquisa foi fundamentada em três aspectos
condicionantes:
a) o resultado da produção própria na terra;
b) o trabalho acessório; e
c) os recursos adquiridos oriundos de políticas públicas (PRONAF).

Para tanto, a metodologia denominada amostragem não probabilística foi utilizada, em
que não se conhece a probabilidade de cada elemento da população a ser escolhido para
participar da amostra. Com base no exposto e respaldados por Martins (2002) e Chayanov
(1974), os entrevistados foram definidos a partir dos seguintes critérios:
a) Foram buscados produtores que habitavam a propriedade;
b) A escolha foi por produtores que viviam apenas com o resultado de seu
modo de produção ou desenvolviam, paralelamente, trabalho acessório;
c) A terra poderia ser própria, alugada, arrendada, invadida ou sob a
relação de parceiro ou meeiro;
d) Este camponês teria que desenvolver trabalho em conjunto com sua
família. O característico camponês não é patrão, não paga salário (raras vezes o
temporário); e
e) Aquele determinado produtor que produz seus próprios meios de
subsistência e comercializa o excedente de sua produção.
Inicialmente foram consultados técnicos da EMATER e da Prefeitura Municipal para
que pudessem ser colhidas as informações iniciais, tendo como referência alguns produtores.
Tem gênese, então, a fase de coleta de dados a campo. Minayo (2007) menciona que o
trabalho de campo permite a aproximação do trabalhador à realidade pesquisada, em que a
mesma pode ser analisada.
Para chegar à estes produtores que continham os requisitos necessários a serem
entrevistados, têve-se como referência, além dos técnicos mencionados da Prefeitura
Municipal e da EMATER, os bares e ‘vendas’ das localidades e os próprios produtores já
entrevistados.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 5 – Políticas públicas e perspectiva de desenvolvimento para o campo
ISSN: 1980-4555

Tendo início as entrevistas, cada participante indicou uma, duas ou até três famílias
com as quais tinha algum tipo de relação. Destas três famílias indicadas escolheu-se a que
geograficamente estava mais distante de quem a indicou para a realização das entrevistas,
desde que os critérios previamente estabelecidos para definição da análise estivessem
contemplados. A aplicação dos formulários se deu com base em uma conversa/entrevista de
modo mais informal possível – nesta circunstância, de acordo com Gil (1999), obtêm-se uma
visão geral do problema pesquisado e correlata identificação de aspectos da personalidade do
entrevistado, sem que o mesmo se sinta envergonhado ou constrangido, correndo-se o risco de
haver alguma informação deixada de lado ou até mesmo ocultada.
Para que este processo ocorresse de forma objetiva, o formulário buscou desvendar as
nuances do processo de territorialização camponesa, apreendendo a diversidade e o grau de
importância das estratégias destes camponeses (em alguns momentos perfazendo-se em teias
e redes) com vistas à sua reprodução enquanto núcleo familiar e classe social.
Porém, em alguns momentos este ‘emaranhado de estratégias’ não é suficiente para
que este camponês possa realizar sua reprodução, dificultando sua sobrevivência. Deste modo
o formulário buscou evidenciar os fatores atuais encontrados (econômicos, sociais,
ambientais, tecnológicos e políticos) que podem vir a vulnerabilizar o campesinato enquanto
classe social, até mesmo desterritorializando-o.
Neste quesito confrontou-se os dados e situações encontradas ‘in loco’ referentes a
bacia hidrográfica pesquisada, com o intuito de verificar as heterogeneidades desta área,
podendo ser explicitado, a partir do exposto, a dinâmica referente a situação camponesa atual.
A dinâmica camponesa na área de estudo foi contextualizada tendo por parâmetro o
conceito de bacia hidrográfica. Conforme Brasil (1987), a bacia hidrográfica pode ser
utilizada como base geográfica para se desenvolverem os planos e as ações de ocupação do
espaço físico, bem como para as múltiplas atividades necessárias ao desenvolvimento sócio
econômico.
Relata-se também que os dados sócio econômicos compilados durante as entrevistas
embasaram o diagnóstico da realidade deste município dentro do Estado do Paraná. Com base
neste contexto sintetiza-se aspectos demográficos e particularidades do espaço rural
abrangido, em que estes serviram de suporte para a análise sócio espacial, conforme Santos
(2012) também preconizou.
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Resultados e Discussão

Menciona-se que no universo de 33 famílias entrevistadas nesta bacia, 07 eram
famílias que habitavam e extraiam sua renda de propriedades localizadas em assentamentos
rurais.
Dentro do universo total das famílias camponesas entrevistadas, 79%, ou seja, 26
destas são donas da propriedade/proprietárias. Como dentro desta bacia hidrográfica existem
áreas de assentamentos, com o intuito de dar maior fidelidade e veracidade, incluiu-se nesta
pesquisa um montante de 07 assentados (21% do total).
Como são 07 assentamentos presentes na área de estudo, resolveu-se entrevistar 01
camponês de cada localidade. São estas áreas, de acordo com dados dos entrevistados e
também do Engenheiro Agrônomo responsável pela Emater/Tamarana:
- Assentamento Mandaçaia – é um assentamento realizado pelo INCRA, tendo um
total de 30 famílias assentadas.
- Parte do Assentamento Mundo Novo – perfazendo a parcela do assentamento que
está dentro da bacia hidrográfica do Rio Claro. A outra parte da área atravessa o divisor de
águas e localiza-se fora da bacia. Este também é outro assentamento realizado pelo INCRA,
apresentando um total de 27 famílias assentadas.
- Assentamento Grupo Brasil – esta é uma modalidade diferenciada de assentamento:
um total de 50 famílias realizou a compra individual de seus lotes, através de financiamento
concedido pelo Banco da Terra.
- Assentamentos Renascer I, II E III - também representam outra modalidade singular
de assentamentos: nesta modalidade os camponeses realizaram a compra coletiva de seus
lotes, sendo estes, financiados com recursos derivados do Banco da Terra. Nestes lotes foram
assentados, respectivamente – 20 famílias, 18 famílias e 17 famílias.
- Assentamento Cruz de Malta – foi realizado pelo INCRA, apresentando um total de
14 famílias assentadas.
Deste modo, com base no produtor selecionado de cada assentamento, foram buscadas
características semelhantes aos camponeses entrevistados em suas propriedades, fora dos
assentamentos. A foto 01 retrata um dos camponeses selecionados:
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Foto 01 – Camponês Proprietário Residente no Assentamento Cruz de Malta.
Fonte: pesquisa in loco.
Organização: SILVA, J. A.

Permeou-se esta mescla de produtores proprietários da própria terra e assentados para
que pudesse ser atingida a configuração real dentre os objetivos propostos. Deste modo, foi
verificado uma situação atípica: 43% dos pais/mães entrevistados são provenientes de outros
Estados da Federação. 39% destes nasceram em outros municípios que formam o Estado do
Paraná. Apenas 18% dos entrevistados nasceram no município de Tamarana.
O Brasil é um país saliente em migrações. Sobre o mesmo assunto, Oliveira (2001, p.
187) deixa claro que a nossa estrutura fundiária é extremamente concentrada, em que esta
conjuntura gera um abarcante “contingente de miseráveis”. Fruto destas contradições, aí está a
gênese de uma das principais características do Brasil: a migração, ou para o campo, ou para a
cidade e também o próprio retorno ao campo, geralmente amparado por uma bandeira de luta.
E, o Estado do Paraná é considerado um dos pilares pela luta pela terra, pois, de
acordo com Tsukamoto & Asari (2003, p. 484):
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Apesar de outros Estados do Brasil estarem passando por uma situação
semelhante, foi no Paraná que ocorreu a fundação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nascido dentro do canteiro de obras
de Itaipu, em 1984. A partir desse movimento os conflitos sobre a posse da
terra começam a ocorrer em todo o Paraná. O Norte apresenta um cenário
bastante propício para a ação do MST, pois além da presença de grandes
propriedades, resultado do processo de fusão provocado pela modernização
conservadora, apresentam algumas áreas de solos menos férteis e preços
mais baixos, o que tem viabilizado a desapropriação pelo INCRA para fins
de assentamento.

E nossa área de estudo é considerada, dentro da região Norte do Paraná, uma área
primordial para o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Tendo sido parte integrante
do município de Londrina (desmembrada em 1995), este então novo município possui solos
de baixa fertilidade e declividade acentuada.
Em que Fernandes (1998, p.21) destaca como a terra é entendida pelos assentados: “do
ponto de vista dos movimentos sociais o assentamento é a terra conquistada e, portanto, o
lugar da luta e da resistência. [...] o assentamento é uma fração do território, é um trunfo na
luta pela terra”.
O quadro 01 trata da origem/nascimento dos produtores da bacia hidrográfica do Rio
Claro, porém de forma ainda mais detalhada:

ORIGEM/LOCAL DE NASCIMENTO DOS PRODUTORES DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CLARO
- Na própria bacia hidrográfica - 03
- Em municípios do Estado do Paraná
Tamarana - 05
Marilândia do Sul - 02

Londrina – 04
Ortigueira - 02

Jacarezinho – 01
Maringá – 01

Apucarana – 01
Cambé - 01

Cornélio Proc. - 01

- Em Estados da Federação
SC – 01
MG – 03
BA – 04
SP - 04
Quadro 01 – Origem/Local de Nascimento dos Produtores da Bacia Hidrográfica do Rio Claro
Fonte: pesquisa in loco.
Organização: SILVA, J. A.

Assim, os assentamentos solidificam uma corrente migratória. E, Tsukamoto e Assari
(2003, p. 486) nos levam a pensar que “é necessário levar em consideração o perfil desse
produtor assentado”. Pois, os camponeses proprietários já têm a tradição entre produção,
consumo e comercialização, enquanto que os assentados vão desde ex pequenos proprietários
até desempregados do meio urbano. Devido a estes fatores a luta pela terra pode ser
discriminada também como um fator de atração.
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Esta é a grande estrada migratória, da luta pela terra que Oliveira (2001) mencionou.
Esta estrada brasileira geralmente apresenta trânsito intenso e na maioria das vezes é
tumultuada. Estes percalços e contratempos, paralelamente, tem ligação direta com o nível
escolar apresentado por estas famílias. A figura 02 expõe tal situação:
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Figura 02 - Relação Entre a Média da Faixa Etária do Pai, da Mãe, do Filho/a e Suas Respectivas
Médias de Escolaridade – Bacia Hidrográfica do Rio Claro.
Fonte: pesquisa in loco.
Organização: SILVA, J. A.

Assim, fica nítido a importância que a idade e até mesmo o nível educacional dos pais
determina para o nível educacional dos filhos. Pois, filhos mais adultos de pais que
apresentam maior faixa etária apresentam menor escolaridade. Deste modo, outros fatores
observados que tem a ver com o nível da formação educacional dos filhos constatados durante
a aplicação dos formulários e entrevistas são: a busca por melhores condições de vida
provenientes do próprio filho/filha e a situação socio econômica dos pais.
Tendo por parâmetro estes números, verificou-se que todos os casais possuem filhos.
Também constatou-se que quanto mais jovem o casal menor será o número de filhos. O
inversamente proporcional também é regra.
Nesta área a tecnologia é menos distribuída, situação que faz com que, principalmente
as pequenas propriedades, sejam dependentes do trabalho manual. Então os jovens tem mais
razão em dizer que seu trabalho é penoso e fatigante. Aqui, as crianças e adolescentes
começam a trabalhar/ajudar em tarefas diárias bem cedo, em que Woortmann (1990) expõe
que, na cultura camponesa, estas são práticas de aprendizagem/formas de moldar o caráter.
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Tendo Wanderley (2003) como alicerce com relação a este contexto, podemos dizer
que estes são, geralmente, alguns dos principais fatores que conduzem ao êxodo rural,
juntamente com o casamento e a busca por melhores condições de vida (principalmente no
meio urbano).
Relacionando o perfil sócio cultural ao núcleo familiar, Chayanov (1974, p. 210) nos
faz refletir sobre a função social de cada membro familiar na propriedade, quando relata que
“o homem se emprega em atividades artesanais, comércio e agricultura”. À mulher cabe o
“trabalho doméstico”. E os adolescentes masculinos “se ocupam mais em agricultura” e as
adolescentes femininas se inteiram do “trabalho doméstico”.
Assim, a fruticultura e a holericultura representam 28% das culturas desenvolvidas nas
propriedades, em que praticamente todos os produtores de frutas e verduras irão comercializar
sua produção em feiras livres na região e no CEASA/Londrina. De acordo com SEAB (2017)
o município de Tamarana representa 1,8% da produção olerícola do Estado. Vale lembrar que
geralmente este tipo de produção ocorre em pequenas propriedades, desenvolvendo a
policultura.

Foto 02: Atividade Holerícola
Fonte: pesquisa in loco.
Organização: SILVA, J. A.

Este tipo de produção agrícola necessita de um perfil diferenciado de
produtor/trabalhador. São inúmeras variedades cultivadas – que apresentam formas de
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produzir e comercializar distintas, em que dentre as atividades analisadas, é a que apresenta
maior renda.
O trinômio soja/trigo/milho tem uma representatividade de 26%. Nestas lavouras os
interesses dominantes do grande capital conjugam-se com as forças atuantes do Estado,
proporcionando uma nova divisão territorial do trabalho, em que o agronegócio molda e
redefine as conexões (e desconexões) e também as desigualdades entre todos os envolvidos
no circuito produtivo, perpetuando e até mesmo dando gênese a novos problemas sociais,
econômicos e ambientais.
Graziano da Silva (1981), em sua análise de época, já indicava que tão comprometedor
e desastroso, este cenário conduzia a um aprisionamento e servidão diante dos pacotes
oferecidos pelo setor agro industrial. Atualmente, as políticas capitalistas neoliberais
entrelaçadas com o avanço tecnológico e científico conduzem a produção deste trinômio à
mundialização, em que “o capital mundial disseminou-se pelos países emergentes fazendo
alianças com setores das burguesias nacionais, transformando-os em capitalistas mundiais”
(OLIVEIRA, 2015, p. 230).
Cabe salientar que esta área, apesar de apresentar solos de baixa fertilidade, foi
incorporada no circuito produtivo deste trinômio. Marx (1974, p. 766) evidencia tal situação:
“a extensão da cultura a solos piores não se faz naturalmente por livre escolha, mas pode
decorrer, no sistema capitalista de produção, da alta de preços, e, em qualquer sistema, da
necessidade”. Realmente foi uma tendência mundial de valorização destas comodities que
demarcaram tal cenário.
Entretanto, Oliveira (2015, p. 232) também deixa claro que atualmente:

O processo de mundialização, desordenado, acelerado e mal regulado, aumenta os
riscos de exclusão social em todos os países. Eficácia econômica e justiça social
deverão ser repensadas. Seria preciso debruçar-se sobre as interações entre lógica
econômica e instituições políticas tanto em nível local como global.

Então, para remodelar o global temos que repensar o local. Percebe-se que pequenas,
médias e grandes propriedades estão inseridas nestas atividades produtivas mundializadas.
Deste modo, Porto-Gonçalves (2004) bem relata o quanto o capital quer expandir suas terras
cultivadas, até mesmo em regiões de terra barata como a estudada. Paulino (2008) menciona
que o sustentáculo do agronegócio é baseado em questões fundiárias, disponibilidade de mãode-obra e de incentivos governamentais. Por isso, Ploeg (2008) também comunga com Porto-
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Gonçalves (2004) e Fernandes (2005), ao mencionar que o agronegócio representa a
concentração de terras/latifúndio e as desigualdades sociais.
A próxima modalidade expressiva encontrada é a pecuária de leite – 14% das
atividades desenvolvidas – seguida logo de perto pela pecuária de corte (12%). De acordo
com alguns produtores, estas modalidades ainda existem – principalmente em pequenas
propriedades – devido ao fator relevo e afloramento rochoso.
Apresentando o raciocínio de Chayanov (1974) a respeito dessa atividade, vemos que
o camponês tem que desenvolver maiores momentos de fadigas objetivando auferir mais
renda. Ou seja, a exploração de sua mão de obra ocorre em maior grau. Porém, fica nítido
que, no caso da produção de leite, nem sempre as horas trabalhadas à mais se traduz em maior
renda e consequente qualidade de vida ao camponês e sua família. Extrapola-se assim, o
equilíbrio trabalho - consumo (Chayanov, 1976).
Observou-se também que quanto mais mecanizada é a propriedade, menos
compromete a utilização da força de trabalho. Assim, a participação de renda de outros
setores – trabalho acessório, como enfatiza Chayanov (1974) – é representativa e saliente. O
camponês trabalha sendo dono dos próprios meios de produção. A otimização da produção, se
traduz em melhoria na renda e, consequentemente, na qualidade de vida do núcleo familiar.
Cria-se uma renda diferencial. Porém, a modernização apresenta outra face.
Conforme avança e se moderniza a exploração no sistema capitalista, as relações
produtivas e sociais acabam sendo permeadas por regras e mudanças que adequam-se, cada
vez mais, aos interesses da elite dominante, determinando até mesmo a extinção de classes
sociais. Shanin (2005, p. 15) salienta que “somente a conceituação de uma classe como ator e
sujeito da história social permite levantar questões como cristalização e descristalização de
classe, coalizões de classes temporárias, retiradas, vitórias e derrotas”. O resultado desta luta
de classe, ainda conforme o autor “significa, neste nível, não apenas uma contradição objetiva
de interesses, mas uma confrontação real de organizações específicas, palavras de ordem e
homens”.
Oliveira (2001, p. 189) expõe os camponeses enquanto classe social que lutam “para
entrar na terra, para se tornarem camponeses proprietários; e, [...] lutam para permanecer na
terra como produtores de alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, portanto, uma
classe em luta permanente” em que os “diferentes governos não os têm considerado em suas
políticas públicas”.
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Pode ser observado que vários autores marxistas que comungam com a teoria da
proletarização convergem na tese de que o sistema produtivo no qual o campesinato esta
inserido irá conduzi-lo ao isolamento e consequente derrocada enquanto classe social.
Mas, paradoxalmente, mesmo sob este cenário, a pesquisa demonstrou que estes
camponeses estão resistindo e, até mesmo, recriando-se. Deste modo, a evolução do modo de
produção modificou/readequou o espaço geográfico, em que Paulino (2012, p. 14) relata que
as transformações sofridas pelos camponeses em função da modernização da agricultura não
foram suficientes para lhes abolir a identidade. Ao contrário, os próprios camponeses,
estrategicamente, utilizaram-se deste contexto, auferindo novas táticas de reprodução e uma
“diversidade de estratégias e trajetórias no interior da classe”.
Assim, o ‘emaranhado de estratégias’ é construído e solidificado. A cultura camponesa
e sua territorialização perpassam estas estratégias. Sua identidade molda-se neste cenário. A
essência camponesa consolida-se e os faz reafirmarem enquanto classe social e modo de fazer
agricultura específico.

Considerações Finais

Sendo finalizada esta análise sócio cultural respaldada por trabalhos de campo e
entrevistas, destaca-se que os assentamentos são uma fonte de atração migratória. O trabalho
manual, penoso e cansativo, na cultura camponesa molda o caráter das gerações, porém,
quando seguido de baixa remuneração acaba sendo também uma fonte de êxodo rural. A
condição integrante de ser camponês é um processo contínuo e uma luta diária que ocorre em
territórios específicos frente ao grande capital e diante de uma base de recursos naturais.
Nestes moldes a essência camponesa é privilegiada, podendo ocorrer sua recriação enquanto
classe social.
Nesta área de estudo, os agricultores que apresentam maior produtividade e podem ser
classificados como incorporadores de inovações tecnológicas são os que possuem de 21 a 40
anos e tem como escolaridade ao menos o Ensino Médio. As inovações tecnológicas chegam
inicialmente a estes, ou por buscarem as mesmas junto aos órgãos competentes ou até mesmo
devido ao fato dos próprios órgãos competentes os utilizarem como referências, sendo
pessoas e propriedades adequadas para a inserção em determinada tecnologia.
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A inovação tem que ser uma busca constante, principalmente com relação a
monocultura. Nosso camponês aprendeu que a incorporação constante de tecnologias vem a
ser uma necessidade, pois facilitam o trabalho no campo, direcionando maior qualidade de
vida e bem estar ao núcleo familiar. Entretanto, a tecnologia faz parte do pacote capitalista.
Ao aderir à mesma, o camponês corre o risco de adentrar no círculo vicioso da subordinação
normatizada pela elite dominante.
Ainda com relação à incorporação tecnológica, o contrário também ocorre: quanto
mais idoso e menos estudo tiver este produtor, maior será seu receio e restrição quanto à
tecnologia e aos investimentos. Assim, uma propriedade que apresenta esta realidade está
fadada a ter uma menor produtividade (também com menor qualidade). Pois, na atividade
agrícola - independente da que esteja sendo desenvolvida - se não houver produtividade, a
autonomia e qualidade de vida ficam comprometidas. Porém, visando ‘fugir’ deste circuito e
fazendo parte do ‘emaranhado de estratégias’ que esta classe social desenvolve, as mais
variadas culturas e formas de se gerar e somar renda são aplicadas nas propriedades
pesquisadas.
Assim, a pesquisa evidenciou que quanto menor a área, mais difícil é manter-se no
campo (tanto em propriedade particular quanto em assentamentos), principalmente se o
camponês adotar a prática da monocultura. Outra constatação é que a prática da policultura é
socialmente mais justa e economicamente mais viável, principalmente em pequenas
propiedades.
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