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RESUMO 
Esse trabalho de pesquisa está inserido no contexto do Programa de Produção e 
Uso de Biocombustíveis (PNPB) e do Programa Palma de Óleo. O primeiro 
estabeleceu uma política de produção e uso de biocombustíveis para e no Brasil. O 
segundo, a política de expansão da dendeicultura no Brasil, com ênfase na região 
Amazônica. O PNPB estabeleceu regras que requerem a integração de camponeses 
ao agronegócio do dendê. Todavia, com a integração do campesinato ao 
agronegócio do dendê muitos conflitos e resistências passam a fazer parte da tônica 
das relações que se estabelecem entre as empresas e as famílias camponesas. De 
um lado as empresas buscam submeter a força de trabalho, espoliar a produção e 
subverter a lógica da produção camponesa e de outro lado os camponeses lutam 
para manter seu modo de vida e suas especificidades. Sob o enfoque da 
antropologia econômica analisamos essa relação, imersa em negociações e 
conflitos advindos do modelo de integração amplamente assentado nas categorias 
capitalistas e que vem se opondo frontalmente ao modo de vida das famílias que 
tem na economia não apenas uma dimensão, mas a totalidade da vida social.  
 
Palavras-chave: campesinato; dendeicultura; biodiesel; dendê; agricultutura 
familiar.
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Introdução 

No Brasil, no ano de 2004 o governo federal lançou o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Um programa interministerial que objetiva a 

implantação da cadeia produtiva de biodiesl no Brasil. Tendo como principais 

diretrizes: 

“Implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social; garantir 

preços competitivos, qualidade e suprimento; produzir o biodiesel a partir de 

diferentes fontes oleaginosas fortalecendo as potencialidades regionais para a 

produção de matéria prima”. (MDA, 2012, p. 5). 

	 A contextualização por nós empreendida parte dessas diretrizes que norteiam 

o PNPB e o Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma no Brasil, 

comumente chamado de Programa Palma de Óleo. Ainda que o Programa traga em 

seu escopo que sua abrangência é nacional, esse programa tem se concentrado na 

Amazônia brasileira, com a expansão da dendeicultura, sobretudo, no Estado do 

Pará. 

	 Nossa análise se detém na diretriz da inclusão social, sendo esta entendida e 

defendida pelo governo como a geração de emprego e renda no campo, sob o 

argumento da geração de empregos diretos nas fazendas e indústrias do ramo da 

dendeicultura e por meio de contratos celebrados entre grandes empresas e 

agricultores familiares para aquisição de matéria-prima: 

...a cada 1% de participação da agricultura familiar no mercado de biodiesel 
no País, na hipótese de utilização de um percentual de mistura de 5% de 
biodiesel no óleo diesel em todo o território nacional, seria possível gerar 
cerca de 45 mil empregos no campo, a um custo médio de 
aproximadamente R$ 4.900,00 por emprego. (Relatório final GTI, 2003, p. 
9). 

De acordo com estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) o custo de produção do biodiesel chega a ser três vezes maior que o 

custo de produção do diesel (Lima, 2012), por isso, é imperativo tornar competitiva a 

produção do biodiesel. A política de incentivos fiscais se volta a atrair o grande 

capital para grandes regiões ou atividades, é sob essa política de desagravação 

tributária que a expansão da dendeicultura vem sendo fomentada.  

Por meio do Decreto Nº 5.297, de 06 de dezembro de 2004 foi criado o Selo 

Combustível Social (SCS), este selo é concedido pelo Ministério do 



	

Desenvolvimento Agrário (MDA) a produtores de biodiesel que adquiram matéria-

prima de agricultores familiares, conforme regras  estabelecidas pela Portaria MDA 

Nº 337/2015. 

Às empresas que possuem o selo é concedida diferenciação ou isenção de 

tributos federais, além de outras vantagens, como a participação de 80% do 

biodiesel negociado nos leilões públicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP); acesso a melhores condições de financiamento 

junto aos bancos que operam o Programa e o uso do Selo Combustível Social para 

promover sua imagem no mercado. (Brasil, 2004) 

Para aquisição e manutenção do Selo é preciso cumprir alguns critérios, dos 

quais o percentual de agricultores familiares é imperativo.  Deste modo, não há 

empresa do ramo da dendeicultura instalada na Amazônia que não venham 

empreendendo as mais diversas estratégias na busca de estabelecer contratos com 

agricultores familiares, esses contratos são chamados pelas empresas de “contratos 

de parceria”. 

Não sem uma intenção esses contratos são chamados pelas empresas de 

“contratos de parceria” e os agricultores familiares são tratados por “parceiros” ao 

invés de fornecedores, vendedores ou outro nome que qualifique a relação 

comercial estabelecida entre as partes. 

É neste ponto que centra nossa análise aqui apresentada. Na relação que se 

estabelece entre agricultores e as empresas, o encontro de duas lógicas distintas e 

opostas. De um lado a empresa tem sua lógica dirigida pela lógica da acumulação e 

reprodução do capital e do outro os agricultores buscam acessar renda para 

melhorar suas condições de vida, sem sobrepujar suas relações tradicionais, nem 

usurpar seus modos tradicionais de conceber toda a vida social e econômica. 

	 Os resultados dos estudos aqui apresentados constituem um recorte de uma 

pesquisa realizada entre os anos de 2012 e 2014 na região Nordeste paraense, na 

Amazônia brasileira. Trata-se de pesquisa que analisou os efeitos da expansão da 

dendeicultura no modo de vida das famílias integradas ao agronegócio do dendê.  

Ainda que na região estejam operando grandes empresas como a Petrobrás 

Biocombustíveis, por meio da empresa Belém Bioenergia do Brasil; Yossan; a 

multinacional americana, Archer Daniels Midland (ADM) e empresa Biopalma 



	

(pertencente, majoritariamente, à Companhia Vale), nosso estudo foi circunscrito à 

área de atuação da empresa Biopalma. 

	 A metodologia da pesquisa primou por desvendar evidências simbólicas. 

Partindo da prática etnográfica, não buscamos descrever exaustivamente a vida das 

famílias pesquisadas, mas encontrar nas práticas cotidianas e nos discursos o 

significado simbólico das ações, dentro de um contexto específico, conforme bem 

chamou atenção Clifford Geertz (1989) e reforçou Luís Roberto Cardoso de Oliveira 

(2007). 

 

CAMPESINATO, RESISTÊNCIA E MODO DE VIDA  
No Manifesto do Partido comunista (1864[2007]) Marx e Engels iniciam 

afirmando que ―A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias 

tem sido a história das lutas de classes e continuam, (...) ―A sociedade divide-se 

cada vez mais (...), em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e 

o proletariado. (Marx & Engels, 2007, p. 47), logo:  

As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, 
pequenos comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos e 
camponeses, caem nas fileiras do proletariado: uns porque seus pequenos 
capitais, não lhes permitindo empregar os processos da grande indústria, 
sucumbiram na concorrência com os grandes capitalistas; outros porque 
sua habilidade profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. 
Assim, o proletariado é recrutado em todas as classes da população. 
(Ibidem, p. 55).  

Ainda hoje vigora, no discurso e na prática, uma visão linear e evolutiva 

segundo a qual o campesinato seria, necessariamente, subsumido pelo capitalismo, 

tornando seus membros uma classe para o capital. Esta visão linear e evolutiva dos 

processos históricos leva a pensar as sociedades se sucedendo no tempo e no 

espaço.  

Aqueles que apresentam formas diferenciadas de existência são tratados 

como uma forma atrasada que deve ser superada. Por muito tempo o campesinato 

foi visto assim, como um resquício. (Godoi, et al, 2009). E é essa visão que fomenta 

a relação que se estabeleceu entre agricultores e as empresas da dendeicultura. 

Veem como um projeto de modernização, de superação do atrasado e de 

desenvolvimento. Por isso mesmo, buscam submeter toda a lógica de produção e de 

vida camponesa, à lógica da produção capitalista. 



	

Essa é uma das formas de ataque ao campesinato, que passou por um aplo 

processo de tentativas de expropriação material, física e simbólica e que ainda é 

muito presente nas discussões acadêmicas, que muitas vezes ainda veem o 

campesinato como superado pela agricultura familiar.  

A partir de 1980 o termo agricultura familiar entra em voga, com a afirmação 

tanto no debate político, quanto acadêmico e, posteriormente chegou ao Estado. Em 

1996, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), e em 2004, foi lançada a Política Nacional para Agricultura Familiar e 

reforma agrária (Pnater) e em 2006, a Lei da Agricultura Familiar. 

Para Pereira (2005), a adoção do termo agricultura familiar representa o 

Estado brasileiro endossando a tese de que o campesinato teria desaparecido. 

Sérgio Schneider, (2003, 2010), por sua vez, considera que a expressão agricultura 

familiar foi importante na articulação dos movimentos sociais do campo, e para a 

conquista de uma política pública específica para este público. 

Sérgio Schneider (2010) considera que a agricultura familiar tem “maior 

envolvimento social, econômico e mercantil que torna o agricultor familiar, ao mesmo 

tempo, mais integrado e mais dependente da sociedade capitalista moderna”. (p. 8).  

Para este autor, as formas de produção familiar sofrem transformações, de tal 

maneira que os modos de vida também vão sendo transformados, embora não 

subsumidos totalmente pelas formas capitalistas de produção.  

Concordamos parcialmente com Sérgio Schneider, e consideramos 

equivocado pensar que ao se integrar ao mercado os grupos camponeses deixam 

sua condição camponesa, se transformando então em agricultores familiares. Visão 

equivocada por dois ângulos:  

Primeiro, porque a integração ao mercado é mais uma forma dos 

camponeses se reproduzirem, mas a totalidade de seu mundo não é organizada sob 

a lógica de mercado. (Costa, 2012; Martins, 2009; Taussig, 2010). Segundo, porque 

agricultor familiar não é outro sujeito social que emergiu recentemente no meio rural. 

O sujeito social representado pelo termo agricultor familiar não pode ser visto 

no singular porque sob a égide da agricultura familiar estão muitos grupos sociais 

distintos. Esta nomenclatura foi institucionalizada pelo Estado e apropriada pelas 



	

categorias do campo para reivindicarem seus direitos e conquistar uma política 

pública (Wanderley, 2009). 

Embora essa mudança não seja simples e esteja marchetada de significados, 

sobretudo, ideológicos e políticos, forjados em arenas discursivas e práticas na 

disputa por poder, é preciso, contudo, reconhecer o caráter camponês da agricultura 

familiar. E aqui é importante estabelecer um ponto: 

Entendemos o campesinato dentro da agricultura familiar, porém, nem todos 

aqueles que estão sob a égide da agricultura familiar são camponeses. A nosso ver 

pensar a agricultura familiar simplesmente sob a ótica da modernização e substituta 

do campesinato é reificar a compreensão do campesinato como desprovido de 

capacidade de se articular ao mercado, de utilizar-se de tecnologias agrícolas e de 

romper as formas menos mecanizadas de produção. 

É reafirmar não só o caráter marginal de produção, mas também estereótipos 

e discursos de subalternização dos camponeses. Nesta perspectiva, comungamos 

com os termos de Edma Silva Moreira e Jean Hébette (2009) ― para os quais 

“agricultura familiar é uma simples mudança de denominação (...) em substituição, 

por comodidade pragmática, a campesinato” (p. 187).  

Por fim, corroborando com Delma Peçanha de Neves, pensamos que o termo 

agricultura familiar não pode ser utilizado como um conceito, pois seu caráter “é 

descritivo e politicamente classificador”. (Neves, 2002, p. 137).  

Portanto, a categoria de análise por nós escolhida é campesinato, 

reconhecendo este em sua diversidade de atores e grupos sociais, que 

resguardadas as peculiaridades, guardam entre si modos específicos de produzir e 

reproduzir a vida social, política e econômica.  

 

ENCONTRO DE DOIS MUNDOS: A LÓGICA DA REPRODUÇÃO VERSUS A 
LÓGICA DA PRODUTIVIDADE 

Éric Sabourin (2009) em “Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a 

reciprocidade”, mostra a clara importância do conceito de campesinato para 

entender segmentos da sociedade rural que se organizam sob características que o 

autor classifica como camponesas, cita como exemplo, a localidade, a reciprocidade 

e o parentesco.  



	

Estas características são organizadoras de todos os aspectos da vida dos 

camponeses. A reciprocidade, conforme já demonstrou Marcel Mauss, é um fato 

social total, pois alimenta e reproduz um complexo de relações que não estão 

apenas na produção e circulação de bens, mas perpassam pela totalidade da vida 

no grupo social e com os quais eles se relacionam. 

Apoiando-se em Macel Mauss, Éric Sabourin afirma que a reciprocidade atua 

no plano real e no plano simbólico. (...) “a reciprocidade se expressa por meio de 

formas de solidariedade, na produção e na redistribuição de alimentos, que 

constituem o nível do real; mas ela existe também no plano simbólico, através da 

reza, do canto, do compartilhamento do verbo” (p. 52). 

De acordo com Éric Sabourin há três tipos de estruturas de reciprocidade e 

cada uma delas cria diferentes valores, que se tornam um valor econômico numa 

sociedade baseada na reciprocidade. Esse valor, o autor diz ser o mana que Mauss 

identificou. São os valores advindos das estruturas de reciprocidade que produz 

valor ético, a humanidade e o sentido de todas as coisas, conforme classificação a 

seguir:  

a) Estruturas de reciprocidade binária: corresponde às relações de aliança 

(casamento, compadrio, redes interpessoais, etc.) que se estabelecem entre 

famílias, grupos e indivíduos – As relações de reciprocidade binária simétrica gera 

amizade; a assimétrica traz prestígio ao doador e a obrigação ou submissão do 

donatário; 

b) Estruturas de reciprocidade ternárias: Envolvem pelo menos três partes. Pode ser 

unilateral (dádiva intergeracional-relação de pais e filhos) Ela gera o sentido da 

responsabilidade. Também pode ser bilateral, como no compartilhamento de 

recursos comuns – estas relações geram a justiça e a confiança;  

c) Estrutura de reciprocidade centralizada: As prestações e decisões são distribuídas 

por um centro de redistribuição (o chefe, o patriarca, o rei, o poder religioso ou o 

Estado). Nesta estrutura a confiança torna-se obrigação e obediência ao centro de 

redistribuição.  

Tendo isto em vista, afirmamos que o que tomamos por camponeses e 

sociedades camponesas são objetivações de práticas. Os agricultores, por nós 



	

estudados, estão integrados à agroindústria do dendê e têm experienciado 

mudanças em seu modo específico de se organizar.  

Primeiro pelas imposições advindas das obrigações contratuais, segundo, 

impostas pelo ritmo da própria cultura do dendê, que até então não fazia parte do 

sistema de produção agropecuária, nem das práticas de transmissão de 

conhecimentos dessas famílias.  

Mas, essas mudanças não são aceitas de pronto e vão sendo imposta ao 

longo do processo de integração. Há, porém, muitas regras das empresas que vão 

sendo submetidas à ressignificações de acordo com a lógica camponesa. Como 

vemos no caso que aqui vamos apresentar. 

 

Projeto de Assentamento Taperuçu 

 O recorte que iremos apresentar também é um recorte de lócus, no caso 

apresentaremos nossa pesquisa no Projeto de Assentamento rural Taperuçu, 

localizado em São Domingos do Capim, estado do Pará. Para a pesquisa utilizamos 

entrevistas, observação direta e pesquisa de dados secundários.  

As famílias do Assentamento Taperuçu têm na produção agropecuária a base 

de sua reprodução. É pelo ciclo das culturas e pelas necessidades do manejo 

pecuário que se organiza o assentamento. Nessas atividades todos os membros das 

famílias são envolvidos.  

No preparo de área para plantio e no plantio há famílias que trabalham juntas, 

na troca de dias. A troca de dias consiste em membros de um núcleo familiar 

trabalhar para outro e posteriormente quem recebeu o trabalho retribui cedendo dias 

de trabalho seu e de sua família.  

A troca de dias não se confunde com o mutirão, este envolve, geralmente, 

muitas famílias e diversos membros, uns trabalhando na atividade, outros 

cozinhando. Nesta atividade até as crianças participam, o mutirão tem um caráter 

peculiar, pois une trabalho e encontro, sendo também muito festivo. A troca de dias 

se resume ao trabalho. Muitas vezes, o cedente do trabalho é responsável por sua 

própria comida. 



	

No assentamento Taperuçu os mutirões são mais comuns para organizar 

infraestruturas coletivas, como a limpeza de ramais, a construção da escola que está 

em andamento, o conserto de pontes, e até no posteamento de ramais para levar 

energia elétrica a áreas que não foram beneficiadas pela concessionária de energia 

elétrica. 

O trabalho é muito valorizado, é mesmo a base dos valores e tem peculiar 

importância na transferência de direitos. Como ressalta um agricultor, que a despeito 

das orientações da empresa, emprega mão-de-obra de um filho adolescente no 

cultivo do dendê: “quando ele tiver fazendo uma faculdade vai saber que aquela 

faculdade tem trabalho dele, tem suor dele”. (pesquisa de campo, julho de 2014). 

Desde muito cedo as crianças são habituadas ao manejo das ferramentas e 

ao trabalho, que não são trabalhos forçados, mas são formas de inserção da criança 

no mundo do trabalho, faz parte do sistema de transmissão de saberes e 

conhecimentos tradicionais e é uma preparação para a vida adulta, a forma peculiar 

de se relacionarem as gerações. (Woortmann, 1981; Woortmann&Woortmann, 1997; 

Porro&Sales, 2013).  

Assim tem crianças que são donas de um pé de dendê, de um pé de açaí, de 

um pé de cupuaçu, entre outras frutíferas. Os animais, também são destinados às 

crianças e adolescentes, criados como do quintal, seu domínio e decisão sobre 

abate ou venda é dos adultos. Às vezes é permitido a um infante ou adolescente 

negociar seu próprio bem, um treino tácito para as suas atividades futuras.  

As mulheres são responsáveis por garantir uma variedade maior de alimentos 

para a família, enquanto os homens priorizaram as culturas de maior impacto na 

renda e na economia, as mulheres cultivam em seus quintais uma variedade de 

alimentos e se ocupam da criação de pequenos animais, essa produção é sabido, é 

responsável pela segurança alimentar, pois garante uma dieta rica e variada e tem 

importância econômica, mas é muitas vezes invisibilizada. (Sousa, 2012).  

Na divisão sexual do trabalho, observa-se que no Assentamento Taperuçu 

tanto homens quanto mulheres desenvolvem as mesmas atividades. Contudo, 

semelhante ao que ocorre em muitos meios, as noções de leve e pesado (Paulilo, 

1997) demarcam algumas atividades como exclusivas de domínio masculino, entre 

elas está a derruba e broca de capoeira e o uso de máquinas. 



	

Como ressalta um entrevistado ao falar do trabalho de sua mulher no dendê 

“(...) ela ajuda a adubar, cortar, ajuda a carregar. Só não roçar, ela não roça. A 

roçadeira é mais pra homem porque a bicha é pesada3”. 

 O acesso a maquinários é ainda restrito aos homens, pois em geral há a 

percepção de que operar uma máquina é pesado para uma mulher, mas este 

imaginário escamoteia relações sexistas que naturalizam a exclusão da mulher do 

acesso a maquinários e novos conhecimentos técnicos de produção. (Fiúza, 2009).  

As principais culturas agrícolas produzidas no PA são a mandioca, o arroz, o 

feijão, o milho, o açaí e o dendê, mas, há uma produção invisível que fica nos 

quintais e são manejadas principalmente pelas mulheres e crianças. Ainda que não 

seja em todas as residências que há essa diversificação.  

O açaí e as demais culturas são cultivados em sistema ou de consórcio ou de 

rotação de culturas. O milho e o feijão são cultivados em consórcio ou intercalados 

com a cultura da mandioca ou nas entrelinhas de culturas perenes. O arroz é pouco 

cultivado, pois dizem que este exige a abertura de novas áreas.  

As principais criações são os suínos, as galinhas caipiras e o gado bovino. A 

galinha caipira e os suínos são criados em sistema semi-intensivo, com utilização de 

milho e ração como complemento na dieta. Já o gado bovino é criado 

extensivamente, com complementação com capim, e nem todas as famílias fazem a 

complementação com sal mineral. 

A maior parte da produção agrícola é destinada para o autoconsumo, ou entra 

na circulação por meio de trocas entre os assentados. O produto que tem maior 

contribuição na geração de renda monetária é a farinha. A raiz da mandioca também 

é comercializada, mas sua contribuição efetiva na renda é menor4. 

Da produção agrícola, uma parte é processada antes do consumo ou da 

comercialização. A mandioca é transformada em farinha, o açaí em suco, a graviola 

																																																													
3 De acordo com informações do fabricante uma roçadeira do tipo que o agricultor tem pesa 7,4 
quilogramas. 

4 Considerando o ano agrícola 2012/2013. 



	

em polpa, o arroz e o milho passam um por debulhamento e o outro por 

descascamento. Estes dois últimos são utilizados exclusivamente no autoconsumo. 

A mandioca é transformada em farinha de mesa e é o principal produto 

agrícola do PA e o principal produto utilizado na troca entre as famílias, por isso, a 

contabilização de sua produção versus venda e consumo é de difícil equação. Em 

geral as famílias não contabilizam nem como consumo, nem como venda a farinha 

que foi doada ou trocada.  

	 É no beneficiamento da produção agrícola que se percebe, de modo mais 

eloquente, o movimento dessas estruturas. A transformação da raiz de mandioca em 

farinha de mesa é a atividade produtiva que consegue reunir diferentes núcleos 

familiares, seja pela troca de dias, seja pela produção de farinha de meia. 

A produção de farinha de meia tem variantes. Muitas vezes uma família de 

núcleo familiar pequeno não tem condições de fazer a farinha, aí cultiva a mandioca, 

arranca e dá para outra família fazer a farinha, ao final do processamento a farinha é 

dividida pela metade para cada família. 

Há também famílias que tem a produção de mandioca, mas não tem a 

estrutura, ou seja, a casa de farinha. Nestes casos ou utiliza a casa de farinha 

comunitária, ou a casa de farinha de outra família. Nestes casos a farinha é dividida 

de meia, a família dona da estrutura pode ou não participar do processo de 

produção da farinha.  

Outras vezes as famílias utilizam estruturas comuns, e uma vez beneficiam a 

raiz de uma família, e outra vez a de outra família, dividindo a metade da produção 

entre as famílias. Neste caso não há contabilização do tipo, a família A produziu X e 

a família B 2X, então a divisão seria proporcional. Não. O que conta é a 

contabilização de cada produção e não a quantidade de raiz de cada família. 

Essa prática, inclusive, tem possibilitado com que famílias que estejam com 

sua força de trabalho dedicada exclusivamente ao dendê possam continuar 

produzindo alimentos, entre eles o mais básico, que é a farinha. 

Agora com o dendê eu reduzi. Roça é bem pouca, entendeu? Porque não 
dá pra você manter, só pra comida mesmo da família, só pra alimentação, 
da comida. Mas de fazer mesmo não dá tempo, ai eu dou de metade pro 
pessoal fazer, faz de metade. Por exemplo: Dá dois sacos, um é dele e 
outro é meu. Ai eu tô desenvolvendo dentro do dendê. (pesquisa de campo, 
julho de 2014) 



	

No beneficiamento do açaí também há divisão do produto beneficiado, por 

exemplo, as famílias que tem máquina de beneficiar açaí cedem a máquina para que 

a produção seja beneficiada, em troca a família dona do fruto retribui a família dona 

da máquina com alguns litros de açaí. “nós tem a máquina, o pessoal que tem por ai 

que não tem a máquina traz pra cá e ai a gente tem sempre açai.” 

Diferente da mandioca que já tem estabelecida a meia, no açaí a quantidade 

doada à família dona da máquina fica a critério da família dona do fruto. Até porque 

o açaí não tem como armazenar por longos períodos, então a quantidade doada à 

família dona da máquina depende muito de quantas batidas5 foram feitas e quantas 

outras famílias utilizaram a máquina. Há casos em que a família dona da máquina 

manda açaí para outras famílias, com as quais comumente trocam comidas, favores 

ou serviços. 

É inconcebível utilizar a estrutura ou o trabalho de outrem sem dividir uma 

parte da produção ou ceder uma quantidade demasiadamente irrisória. Quem utiliza 

dessa prática é tido como péssimo vizinho e rompe com o valor gerado pela 

estrutura de reciprocidade, no caso a amizade, a justiça e a confiança (SABOURIN, 

2009). 

Percebemos que algumas famílias costumam se visitar, e durante as visitas 

fazem pequenas trocas, o que inclui informações. Trocam água, gelo, comida, 

favores. Por exemplo, quem não tem energia elétrica em sua casa leva uma bateria 

de celular para carregar na casa de quem tem energia elétrica. Esse por sua vez, 

leva algumas frutas como agradecimento, e recebe sacos de gelo para resfriar sua 

água. 

Quanto às manifestações religiosas e festas, essas são ligadas às igrejas, 

sendo a igreja evangélica a que se reúne com maior periodicidade, fazendo 

atividades que envolvem membros das famílias de diversas idades. Há reuniões 

para crianças, mulheres e homens e os cultos dirigidos a todos. Aos domingos há o 

culto das famílias. 

O que leva muitos a crerem no acentuado individualismo no Assentamento 

Taperuçu é uma incipiente organização da produção para a comercialização. 
																																																													
5Termo coloquial para indicar quantas vezes a máquina foi utilizada em um ciclo, que é a extração 
desde o açaí mais grosso até o mais fino. Cada batida em média rende cinco litros. 



	

Quando se trata da organização da produção orientada para atender o mercado, e 

as necessidades básicas das famílias. Cada núcleo familiar trabalha 

individualmente, excetuando-se as famílias mais próximas, tanto no parentesco 

consanguíneo quanto geograficamente, que costumam trocar dias de trabalho. 

Porém, não demandam esforços para uma produção orientada para o 

mercado porque a produção em escala e o foco na produtividade não fazem parte 

da racionalidade organizativa. Antes o que é determinante é a satisfação das 

necessidades das famílias, o que não necessariamente requer um esforço no 

sentido de estabelecer relações perfeitas de mercado. 

Mas, não há a demonização do mercado, antes o que não há é a 

racionalidade de mercado. Ainda que integrada à produção capitalista, como é o 

caso das famílias que estão integradas às empresas de dendê, a produção 

camponesa se organiza sob uma lógica distinta da capitalista. Enquanto uma se 

baseia no valor de uso a outra se funda no valor de troca.  

Deste modo, na economia camponesa o ciclo M-D-M parte do extremo de 

uma mercadoria e se encerra no extremo de outra mercadoria, que sai de circulação 

e entra no consumo. Consumo, satisfação de necessidades, em uma palavra, valor 

de uso, é, por conseguinte, seu objetivo final.  

O ciclo D-M-D, pelo contrário parte do extremo do dinheiro e volta finalmente 

ao mesmo extremo. Seu motivo indutor e sua finalidade determinante é, portanto, o 

próprio valor de troca.  

Todavia, é necessário pensar o campesinato, ou a agricultura familiar para 

além da produção econômica, pois, se é verdade que o central na economia 

camponesa é o valor de uso, Klass Woortmann (1988) propõe um olhar para além 

dessa produção e afirma que mais que valor de uso, o campesinato gera o uso 

como valor, o que remete a uma ética camponesa. 

Segundo esta ética a terra é mais que um bem da natureza onde a família 

projeta seu trabalho, a terra é vivida como patrimônio onde a família se reproduz 

enquanto valor. E o camponês, (ou camponeses), mostra Ellen e Klass Woortmann 

(1997) “ao trabalhar a terra realiza outro trabalho: o da ideologia, (...), pois o 

processo de trabalho, além de ser um encadeamento de ações técnicas, é também 

um encadeamento de ações simbólicas”. (p. 15). 



	

 Ainda que o campesinato tenha uma lógica econômica distinta da lógica 

capitalista, ao se integrar ao grande capital, este, como hegemônico, busca 

submeter todas as lógicas à da reprodução do capital.  

Rui Gomes Júnior e Rafael Barra (2010) são contundentes ao descrever quais 

os procedimentos que a agricultura familiar deverá adotar para lograrem êxito na 

produção do dendê: 

• Planejamento em nível operacional das atividades da propriedade – os 
produtores deverão saber quais atividades deverão ser executadas em cada 
período do ano e a demanda de equipamentos e mão de obra para cada 
atividade e em cada período.  

• Adotar procedimentos como cumprir prazos e atingir metas – o atraso na 
execução de atividades acarretará em prejuízos ao agricultor, a outros 
agricultores vizinhos e a agroindústria. O atraso da execução das atividades 
de manejo da cultura como coroamento, rebaixo e adubação resultarão em 
plantações com baixo desempenho. O atraso na colheita afetará a 
qualidade do produto e a logística de transporte da safra, prejudicando 
outros produtores envolvidos no fechamento da carga e a agroindústria pela 
queda na qualidade de óleo.  

• Adotar tecnologias adequadas – o agricultor deverá estar acessível e 
executar tecnologias conforme treinamento disponibilizado pela 
agroindústria agregada, agências de ATER ou empresas de pesquisa. A 
adoção de tecnologias não validadas é um grande risco para o produtor. 
(Ibidem, p. 9) 

É sob essa ótica que o projeto de inclusão social vem sendo levado a cabo. O 

encontro de duas lógicas distintas tornou-se o campo de resistências e negociações, 

onde as tensões são latentes, ora muito visíveis, ora veladas. De um lado a força do 

capital querendo impor sua lógica, do outro, agricultores querendo manter o seu 

modo de vida. 

Como é uma cultura externa ao sistema de produção agrícola das famílias, 

elas estão aprendendo a lidar e a trabalhar com o dendê. Algumas famílias, vêm 

integrando a cultura ao seu sistema de cultivo, e isso inclui tanto o uso de trabalho 

de adolescentes quanto o consórcio com outras culturas, pois este é o modo que 

culturalmente tanto a produção quanto a transmissão de saberes vêm ocorrendo no 

assentamento. 

Todavia, a asseveração de Rui Gomes Júnior e Rafael Barra (2010) não 

utiliza de sutileza para revelar um modo operandis empresarial segundo o qual as 

formas autóctones de produção e consumo devem ser completamente suprimidas, 

por não servirem aos propósitos da reprodução do capital. Basicamente o que se 



	

pretende é submeter a lógica da produção camponesa à lógica da produção 

capitalista, pois isto significaria desenvolvimento.  

Uma expressão magníloqua do que David Harvey (2003) chama de 

acumulação por espólio. Uma variável aperfeiçoada da acumulação primitiva que 

atua liberando ativos (inclusive força de trabalho) a custos muito baixo, estes ativos 

são apropriados pelo capital sobreacumulados, dando uso lucrativo.  

O autor utiliza o termo acumulação por espoliação em substituição ao termo 

acumulação primitiva por entender que este não se aplica a um sistema em 

processo. No entanto, ao descrever quais elementos constituem a acumulação 

primitiva, percebemos que o processo pelo qual estão passando os agricultores 

estão sendo submetidos a um processo de apropriação e espoliação. 

A empresa, ao celebrar o contrato com a família reveste-se de legitimidade 

para impor regras na produção agropecuária, na organização do trabalho e até para 

ditar o ritmo do trabalho. Ao assinar o contrato de compra e venda de produção os 

agricultores submetem-se a diversas regras.  

Manter o dendê em monocultivo, não empregar trabalho de menores, manter 

a área do plantio sempre limpa, manter os tratos culturais, cumprir rigorosamente 

todas as recomendações técnicas, cumprir as regras de segurança no trabalho, 

utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cumprir as metas de 

produtividade (baseada nos estudos agronômicos), entre outras regras que vão 

surgindo ao longo do processo, são cobradas de veementemente. 

A terra e o capital de investimento (via financiamento bancário) na atividade, 

bem como o trabalho, pertencem à família “parceira”. A empresa entra com 

assistência técnica e compromisso de comprar a produção, mas, apesar dos donos 

dos meios de produção ser as famílias, que também detém a força de trabalho, as 

empresas estabelecem as regras formais dos contratos de modo unilateral. 

O trabalho que o dendê requer e a imobilização de dez hectares de terra leva 

a uma concorrência direta com a produção de alimentos. Esta é uma das maiores e 

mais duras críticas que se faz à expansão da dendeicultura e à integração de 

agricultores familiares como produtores de matéria-prima para as empresas. 

A empresa Biopalma se defende e afirma que incentiva o plantio de culturas 

alimentares nas entrelinhas do dendê, e entende que com isso as famílias agregam 



	

renda, não comprometem a segurança alimentar e reduzem o trabalho de preparo 

de área e ainda poupam o meio ambiente porque não tem que abrir novas áreas 

para novos plantios de culturas alimentares. 

Nossa pesquisa de campo averiguou que de fato em muitos plantios de dendê 

há o cultivo de culturas alimentares, mas isso não foi incentivado pela empresa, os 

consórcios foram feitos pelas famílias em uma externalização de resistência ao 

monocultivo do dendê. 

Após muitas tentativas de coibir os consórcios e frente às vantagens que eles 

apresentaram, hoje a empresa toma como sua bandeira. Abriu mão da proibição 

formal, mas vem disciplinando esses consórcios por meio do acompanhamento 

técnico. 

Ainda que a empresa negue que o dendê concorra com a produção de 

alimentos, a pesquisa mostrou que não apenas o tamanho das áreas com plantio de 

culturas alimentares diminuiu, como também a diversidade de cultivos reduziu 

significativamente. 

... era acostumado a mexer com dez tarefas... agora eu não posso fazer 
muito, tenho muito trabalho no dendê (...) naquela época [se referindo antes 
do plantio do dendê] a gente fazia 10 tarefas, 08 tarefas de roça, metia o 
arroz, metia o milho, dava uma ajuda. A gente tinha o feijão e hoje a gente 
não mexe. Por quê? Porque tem uma mão de obra muita. [se referindo ao 
trabalho no dendezal]. (Pesquisa de campo, janeiro de 2014. 

Até os agricultores mais entusiasmados com o dendê, veem com 

preocupação a não continuidades dos cultivos anuais: “eu sonhava, com os 

agricultores, essa forma de dendê: Dendê com as culturas que nós já conhece [...] 

“hoje nos sente uma visão diferente. Nós quer plantar a mandioca?! Dá de plantar! 

Mas, se você for plantar a mandioca, você arranca o dendê”.(entrevista concedida 

em maio de 2014) 

Na fala do agricultor ele revela uma preocupação, pois a mão de obra que o 

dendê exige é incompatível com a diversificação da produção no lote, e é preciso 

fazer a opção, e diante de uma dívida contraída, e de uma cultura já em produção, o 

que ele vem assistindo é o abandono das culturas alimentares, o que nunca fez 

parte de seu sonho, mas hoje faz parte de sua realidade. 

Outra preocupação dos agricultores é com o mecanismo de preço 

estabelecido. O dendê gera uma série de produtos, todos com valor de mercado, 



	

mas o preço do Cacho de Fruto Fresco (CFF) leva em consideração apenas o preço 

do óleo bruto: 

a empresa tem um contrato com a gente de compra, entendeu?! Bacana. 
Ótimo! Aí quando eu procuro eles: o que se aproveita do dendê? O que é 
que se perde do dendê? Aí eles dizem: nós só temos o compromisso de 
comprar, de repassar não. Eu digo, então tá errado! Nós vamos brigar!  

Durante a conversa o agricultor manifestou sua insatisfação pela apropriação 

do produto de seu trabalho e acha errado a empresa não repassar aos produtores 

parte do lucro obtido com a comercialização dos subprodutos do dendê, ou até dos 

refinados, como é o caso do óleo de palmiste.  

O preço do CFF do dendê é baseado no preço do óleo bruto, mas a empresa 

também utiliza os restos do dendê como adubo orgânico e na geração de energia da 

caldeira, reduzindo os custos da empresa. O agricultor ressalta que o certo é a 

Biopalma repassar para o agricultor, tendo em vista a gama de produtos que ela 

gera com o dendê.  

Perguntamos a ele o que seria ―”repassar, [ele responde:] “pra comprar um 

quilo de torta de dendê, aqui na fábrica vizinha, custa quarenta e cinco centavos. 

NÃO SE PERDE NADA!” e segue argumentando, “porque se eu tô produzindo um 

produto e só me interessa saber se tem comprador?! Não! Me interessa saber o que 

ele vai produzir no total!” 

Nesta fala, o agricultor, num tom de reivindicação, expressa sua 

inconformidade por se ver separado do resultado de seu trabalho, reforça nossa 

inferência anterior no que tange a apropriação da sua força de trabalho e tem 

consciência de que está numa relação de exploração, ainda que saiba que com 

organização conseguiria superar este quadro e fazer a empresa repassar aos 

agricultores parte do lucro que aufere com a venda dos outros produtos.  

O que falta, tá faltando, é organização no grupo, entendeu? 
ORGANIZAÇÃO, por que?! É muito bom a gente tá aqui preocupado com 
seis, oito toneladas de dendê e a firma chegou, pesou, levou...aí vai tirar 
seu bilhões (...) e o agricultor não sai daqueles centavos.  

Uma das características do campesinato é o controle sobre os meios de 

produção e sobre a própria produção. O produto de seu trabalho pertence a sua 

família. Os agricultores do Assentamento Taperuçu sentem que a empresa vem se 

apropriando de seu produto, logo, de seu trabalho. As falas remetem contra um 



	

sentimento de alienação do produto do seu trabalho e se incomodam e recusam 

esse processo de expropriação e exploração próprio das relações capitalistas. 

Falta falarmos sobre a pretensa “parceria” da empresa com os agricultores. 

Estrategicamente a empresa vem utilizando esse termo e reforçando nos discursos 

que o que estabeleceram com as famílias foi uma parceria. Esse reforço discursivo 

não é à toa, e tem uma intenção. Tentar se apropriar também da lógica das relações 

recíprocas próprias do campesinato. 

Vemos que ainda que as proposições marxianas sobre o recrutamento de 

proletários não tenha se universalizado, o modus operandi das empresas é um 

esforço reiterado de subordinar os meios de produção, o trabalho e até a lógica 

camponesa aos seus interesses e se apropriar de todo o trabalho, de todo o 

excedente e de toda a produção camponesa, sem reservas. 

 

Considerações Finais 

Nossa pesquisa evidenciou que a relação econômica instaurada com os 

contrato de “parceria” não usurpou as racionalidades, nem as subjetividades, 

fazendo com que as famílias abandonassem os modos tradicionais de relacionarem 

uns com os outros. A moral de grupo e a reciprocidade, com todas as usas 

implicações, não foram eliminadas nem substituídas por uma moral e ética de 

mercado.  

Mas, as relações engendradas para a produção. A docilização dos corpos 

para a execução de atividades que não faziam parte do cotidiano dos camponeses. 

As regras impostas, o ritmo do trabalho exigido e a constante pressão por produção, 

compõem o processo de tentativa de apropriação do trabalho alheio. 

A apropriação da terra via dendê sobre o qual a empresa pensa e age como 

se detivesse não só o conhecimento, mas o completo domínio, aliado às regras que 

buscam interditar o uso do conhecimento e de práticas tradicionais, compõem o 

acervo de dominação capitalista e avanço autoritário do capital no campo e reforça o 

ethos capitalista de apropriação via espoliação, a acumulação primitiva revisitada. 

Comprar o produto baseado no preço apenas do óleo bruto, e explorando 

economicamente e até nos seus próprios plantios outros produtos, como a torta do 



	

dendê e o palmiste representa a alienação do trabalhador de seu produto e a 

apropriação do produto e do trabalho dos camponeses. Cientes, lutam contra isso.  

A pressão exercida pela empresa sobre as famílias exigindo produtividades e 

deliberadamente assediando quando essas não conseguem é uma das faces mais 

maléficas dessa relação. Estamos falando de pais e mães de família que são 

referência para seus filhos, mas que são tratados com refutações severas. 

O termo parceria não foi adotado ao acaso, mas o termo por si só não foi 

capaz de implementar uma parceria, ainda que no plano simbólico tenha gerado nos 

agricultores a paciência para esperar a parceria se materializar. As famílias, 

reiteradamente reivindicavam a parceria e afirmavam que aquela relação não era de 

parceria e rejeitavam uma relação meramente econômica. 

Parceiros, parceria, foram termos adotados pela empresa para tratar 

agricultores/as e a relação estabelecida, mais que uma estratégia audaz, é uma 

profanação de uma ação e modo de vida dos camponeses. E gerou expectativas 

nos agricultores que foram levados a esperar mais dessa relação. 

Não se materializando essa relação de parceria, continuamente a refutavama, 

“isso não é parceria”, “na parceria a gente conversa”, afirmavam que as imposições 

feitas pela empresa não se configuravam como parceria porque a parceria 

conhecida, entendida e praticada por eles tem o objetivo de buscar o melhor e do 

melhor modo para todos, e não se assenta em máximas como, “amigos, amigos, 

negócios a parte”.  

A inclusão da agricultura familiar foi pensada como a dimensão social do 

PNPB, mas foi desenhada apenas considerando a geração de renda via acesso a 

mercado o que, via de regra, previa a integração a uma grande empresa. 

Todavia, no caso da Amazônia, sequer foi pensado um ambiente que 

proporcionasse condições de produção. Ao custo de produção que está o dendê 

para a agricultura familiar, tendo esta que produzir manualmente em uma área de 

dez hectares, com no máximo três pessoas, que além do dendê dedicam-se, ou 

pretendem, dedicar-se a outras atividades, o dendê pode não ser a oportunidade 

econômica anunciada nem a inclusão social propalada. 

O que vem ocorrendo é um processo de apropriação do trabalho, dos 

resultados do trabalho e uma alienação dos resultados da produção. Essa 



	

expropriação vem sendo resistida, pois mesmo ela insistindo em tratá-los como seus 

trabalhadores, trabalhadores da empresa eles não são e nem querem ser, por isso, 

lutam todos os dias pela sua autonomia. Maior ponto de tensão entre a empresa e 

as famílias. 

Vemos que proletarização e a descampenização extrapolam os aspectos 

ligados à exploração da mão-de-obra e apropriação do excedente produzido, ela 

também é um processo subjetivo, uma tentativa de usurpação das subjetividades.  

A pesquisa levou-nos a concluir que o que vem ocorrendo no Assentamento 

Taperuçu nega as conclusões apressadas sobre a descampenização de agricultores 

integrados, e também, mais uma vez refuta as conclusões acerca da inexorável 

proletarização de agricultores que se integram ao grande capital. 

Uma vez integrados, os agricultores têm travado lutas contra a expropriação, 

contra as tentativas de proletarização e tem sido infatigáveis na manutenção de suas 

integridades pessoal, moral e de grupo. Tem lutado para resguardar seus sistemas 

culturais e seu modo de vida. O que vem sendo conseguido a duras penas e com 

muita resiliência. 
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