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INTRODUÇÃO 

Um espaço agrário que se encontra especializado em uma única cultura é sinônimo 

da inexistência de um campesinato? A produção para o autoabastecimento é uma condição 

sine qua non para o enquadramento do agricultor nesta categoria? Objetivando analisar 

estas questões, trazemos neste trabalho alguns resultados de uma pesquisa realizada 

recentemente no município de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul. Neste 

trabalho procuramos investigar as causas que produziram e reproduzem o espaço agrário 

do município de São José do Norte no estado do Rio Grande do Sul como um espaço 

especializado. Utilizando a terminologia de Milton Santos, que fatores proporcionam que 

esta parcela do espaço geográfico seja constituída de um Sistema de Objetos e de um 

Sistema de Ações homogeneizados no tempo e no espaço? Que fatores proporcionam a 

reprodução no tempo de relações de produção que fazem crescer cada vez mais a 

vulnerabilidade e fragilidade do agricultor local? 

 Nosso intuito foi o de analisar que fatores proporcionam a dedicação praticamente 

exclusiva à cebolicultura e como ela impacta a produção de gêneros para autoconsumo bem 

como indagar sobre alternativas à produção de cebola. Para tanto algumas das questões 

que nos fizemos foram: 

1ª Que motivos levam os agricultores a esta maior/menor dedicação de parte do tempo de 

trabalho à agricultura de subsistência?  

2ª Quais são os obstáculos à existência viável de alternativas à cebolicultura no município 

na percepção dos atores que compõem o espaço agrário local? 

                                                 
1 Este artigo apresenta parte dos resultados obtidos no trabalho de graduação intitulado: 
“Camponeses ou Ceboleiros: um Estudo Acerca da Reprodução da Agricultura Familiar e do Espaço 
Agrário em São José do Norte – RS, apresentado como requisito para a conclusão do curso de 
Geografia Bacharelado da Fundação Universidade Federaldo Rio Grande – FURG. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS. santosrodri@yahoo.com.br 
3 Professor do Departamento de Geociências da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. prrs.geo@uol.com.br 
4 Professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS. luiz.fontoura@terra.com.br 
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 Na busca de respostas para estas duas questões, encontramos elementos que 

julgamos interessantes para a reflexão teórica do campesinato. 

1. POR UMA TEORIA CAMPONESA 

 Por uma questão de espaço, focalizaremos nossa discussão na análise do indivíduo 

camponês, cujo enfoque é dado aos aspectos de sua tomada de decisões e formas de 

inserção na sociedade global. Esta perspectiva ganha novo ímpeto a partir dos anos 60 

quando é retomada a produção do economista russo Alexander Chayanov (1888 – 1939), 

cuja análise estava centrada na dinâmica interna que garantia a existência da unidade de 

produção camponesa. 

Para Chayanov (1987, 52) o campesinato deve ser entendido como uma forma de 

economia natural. Nesta, toda a atividade é orientada para satisfazer as necessidades de 

cada unidade de produção que são ao mesmo tempo, unidades de consumo. Desta forma o 

“cálculo camponês” possui um alto grau qualitativo. As entradas são avaliadas como 

suficientes, insuficientes ou falta mais tanto. A elasticidade das necessidades da família 

permite que o resultado desta avaliação não necessite ser muito preciso.  

É um dos pontos-chave na análise de Chayanov a consideração da subjetividade da 

tomada de decisão do camponês. Segundo ele, o equilíbrio interno da unidade de produção 

ocorre da seguinte maneira: a medida que a dureza do trabalho aumenta, decresce a 

valorização subjetiva do produto deste trabalho. O equilíbrio se mantém junto ao nível de 

bem-estar mais alto possível, respondendo às características de mão-de-obra e composição 

da família. (Chayanov, op. cit., 54). 

Esta forma de abordagem coloca-nos frente a um conceito de campesinato de 

natureza híbrida na medida em que a unidade de produção camponesa trata-se de uma 

fusão entre uma unidade de produção e de consumo. É preciso entender também que estas 

não são dimensões cindidas no cotidiano do camponês. No campesinato, o trabalho não é 

encarado como uma atividade exclusivamente direcionada ao lucro, mas como um meio 

para a manutenção da família (Servolin apud Vergopoulos, 1977, 113), onde o objetivo final 

é o de saciar as necessidades. 

1.1 A Autonomia Camponesa 

Faz-se necessário abordar neste momento, o fato do campesinato constituir um 

grupo social inserido numa sociedade mais ampla, traço fundamental que escapa à 

microeconomia. Para tanto, torna-se importante trazermos para a discussão dois conceitos 

importantes acerca do campesinato. O de integração parcial à mercados incompletos de 

Frank Ellis (1988, apud Abramovay, 1998, 103) e o conceito elaborado por Teodor Shanin 

(1973, 2): 
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“(...) nós delimitaremos o campesinato como uma entidade social constituída de quatro 

facetas essenciais e interligadas: a unidade familiar camponesa como unidade multi-

funcional básica da organização social, o cultivo da terra e geralmente a criação de animais 

como os principais meios de subsistência, uma cultura tradicional específica intimamente 

ligada ao modo de vida de pequenas comunidades rurais e a sujeição multidirecional às 

forças externas poderosas”. (Grifo nosso) 

A natureza parcial da integração das unidades camponesas ao mercado nos põe 

diante de um dos traços básicos do campesinato: a manutenção de um grau relativo de 

autonomia. A este respeito, Almeida (1999, 149) mostra-nos que os elementos da 

autonomia passam pelo domínio daquilo que podemos chamar savoir-faire (saber-fazer) 

camponês, a utilização de instrumentos próprios de produção, opções variadas de trabalho 

e a possibilidade de organizar este tempo de trabalho e um domínio do local de trabalho, 

além de uma possibilidade de diversificação das atividades. Todos estes fatores supõem 

uma “alternatividade” (Heredia, 1979 e Garcia Jr, 1983 apud Abramovay, op.cit., 116), ou 

seja, a capacidade dos indivíduos serem flexíveis quanto à sua inserção no mercado de 

acordo com a conjuntura deste. Para isto, torna-se fundamental a existência de uma 

“agricultura de subsistência”, contrabalançando uma “agricultura de excedente”, como 

suporte à autonomia. Esta se trata de uma atividade complementar responsável pelo 

fornecimento dos alimentos básicos necessários à nutrição da família como legumes, frutas, 

grãos e carne. Ela existe paralelamente à agricultura de excedente. Também o excedente 

deve ser encarado não como o produto que sobra além do consumido, mas o excedente em 

tempo/força de trabalho que o agricultor utiliza produzindo algum gênero com o qual ele se 

insere no mercado para compor a renda monetária necessária para obter os bens que não é 

capaz de produzir no interior da propriedade.5

Ao tocarmos na questão de mercado, faz-se necessário discutirmos o segundo 

elemento da definição de Frank Ellis para o campesinato (os mercados incompletos) e o 

quarto item da definição de Shanin (a sujeição multidirecional à forças externas). O conceito 

de mercado incompleto ou imperfeito é obtido através da contraposição ao modelo 

hipotético de mercado perfeito, este de natureza analítica, na medida em que inexiste na 

prática. Em linhas gerais, neste mercado perfeito nenhum dos indivíduos que o compõe é 

capaz de alterar individualmente os preços; todos têm amplo conhecimento acerca dos 

preços e disponibilidades do mercado local e de outras praças; inexiste o domínio do 

mercado por parte de um ator, além de uma possibilidade de livre movimentação dos fatores 

de produção (Sandroni, 2002, 119). 

                                                 
5 Embora o agricultor não contabilize, sua produção para consumo interno possui um valor. “(...) o 
que é retirado da terra para o consumo do gado ou da família é considerado implicitamente como 
gratuito no sentido em que aparece como gratuito todo o que pode ser adquirido sem pagamento em 
dinheiro (...)”. Pierre George (op. cit., 166) 
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Cientes de que este se trata de um conceito hipotético analítico (serve como 

parâmetro para que se avalie o grau de imperfeição de um mercado), é necessário que 

abordemos agora a questão da sujeição multidirecional proposta por Shanin. Reconhecido o 

fato de que a unidade de produção camponesa não está isolada do todo social, ao 

relacionar-se com este, o campesinato sofrerá influências e pressões. 

Podemos citar pelo menos dois atores que propiciam estas forças externas ao 

campesinato: o Estado e os comerciantes ou atravessadores. O primeiro ator, através de 

suas políticas agrárias e agrícolas é capaz de promover a 

desterritorialização/reterritorialização do agricultor. Quanto ao segundo ator, o intermediário, 

este constitui o elo de ligação entre os agricultores e o mercado consumidor. Aquelas 

características de imperfeição dos mercados irão pesar na relação entre camponeses e 

atravessadores. As dificuldades de transporte e comunicação, geralmente existentes em 

comunidades rurais ou em pequenas cidades cuja economia é baseada na agricultura, onde 

inexistem grupos cooperativados de agricultores, constituem o ambiente ideal para a 

formação de grupos de atravessadores que determinam as condições do mercado local, 

pela dificuldade de acesso, por parte dos produtores, ao conhecimento acerca das reais 

condições do mercado em escalas mais amplas, apropriado-se de parte do valor da 

produção no ato da intermediação. As características de viscosidade e opacidade de um 

espaço, propostas por Santos e Silveira (2001, 261 – 264), ou seja, dificuldades de 

locomoção dos fatores, bem como a rarefação da informação, proporcionam o quadro geral 

para o processo apontado por Sandroni (1980, 53): 

“(...) quanto mais atrasados são a região e a forma de produção que nela se desenvolve, 

maior é a probabilidade da extensão da cadeia de intermediários e mais propícias as 

condições para o desenvolvimento do capital mercantil expeculativo”. 

Infinitamente distantes de encerrarmos a discussão abordada até o momento, 

passaremos agora para uma segunda questão. O fato de que, na relação com o mercado, 

reside também a raiz do processo de especialização que promove o desequilíbrio interno e a 

possibilidade de extinção da unidade de produção camponesa. 

1.2 Especialização, Limiar de Renovação e Limiar de Sobrevivência 

A respeito da especialização, Almeida (1999, 147) utiliza-se do conceito de 

“heteronomia” de Ivan Illich. Nesta situação, oposta à autonomia, o agricultor perderia a 

capacidade de se auto-regular passando a obedecer a um comando externo. O processo de 

heteronomização nasce justamente do estreitamento progressivo dos laços com o mercado. 

Shanin (1973, 17) dá-nos uma idéia deste processo: “A necessidade de dinheiro, produzido 
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primeiramente pela exigência de aluguéis e impostos, é aumentado posteriormente pelas 

relações de mercado e pelo desenvolvimento de novas necessidades”. 

 Nesta busca por atender às novas necessidades, o agricultor rompe o equilíbrio 

existente entre produção de subsistência e produção de excedente passando a se 

especializar numa cultura para o mercado a partir da qual irá obter dinheiro, sendo que 

alimentos e demais utensílios serão comprados no mercado. Este processo de 

especialização é uma das vias de destruição do modo de vida camponês, na medida em 

que torna mais vulnerável a unidade de produção. Ainda sobre este processo, Almeida (op. 

cit., 147-148) mostra suas características: “A heteronomização rompe com a coerência da 

exploração camponesa tradicional através de três maneiras: a) artificialização do trabalho, b) 

profissionalização da atividade agrícola e c) setorização da agricultura em geral”. 

 A artificialização representa a padronização dos produtos agrícolas, fazendo do 

agricultor um monocultor. Ao se especializar, o agricultor vê-se obrigado a comprar os 

elementos da sua subsistência, o que irá determinar seu comportamento enquanto produtor 

na medida em que precisa de dinheiro. A profissionalização significa a ruptura entre a vida 

fora do trabalho e aquela no trabalho.6 Já a setorialização significa a estandardização da 

atividade agrícola, desta forma o local e a região passam a representar cada vez menos. 

Mazoyer e Roudart (1998, 366) nos mostram a espacialidade da especialização. 

Embora suas análises estejam relacionadas à realidade européia, é possível extrairmos 

diversos elementos que nos auxiliem teoricamente. Primeiramente, a especialização 

fundamenta-se num amplo sistema de trocas inter-regionais, no qual as unidades de 

produção se tornem isentas de sua necessidade de autosustentabilidade. Desta forma 

constitui-se um vasto sistema agrário multi-regional, composto por subsistemas regionais 

especializados que se complementam. Permeando este sistema, temos um conjunto de 

indústrias que, à montante, fornecem os meios de produção, e um outro conjunto, à jusante, 

armazenando, transformando e comercializando os produtos da agricultura. Podemos dizer 

que, assim como na indústria o trabalho foi fragmentado em diversas etapas produzindo um 

trabalhador coletivo composto por operários que individualmente ignoram a totalidade do 

processo produtivo, ou seja, a sujeição real do trabalho ao capital (Martins, 1995, 174), a 

figura do agricultor é fragmentada e dispersa pelo território sob a forma de agriculturas 

especializadas e interdependentes. O saber-fazer camponês deixa de existir. O agricultor 

perde aquele domínio sobre sua propriedade e formas variadas de atividade. 

                                                 
6 Atualmente em São José do Norte - RS é comum presenciarmos o fato de agricultores após o dia de 
trabalho em sua propriedade (não são diaristas) deslocarem-se para suas moradias na periferia da 
cidade, figurando a total ruptura entre o trabalho na lavoura e as demais instâncias da vida. 
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A partir do momento em que a unidade de produção se especializa, isto é, passa a 

dedicar-se intensivamente numa só cultura, necessita extrair desta os rendimentos 

necessários à manutenção da unidade camponesa em suas dimensões da produção, 

através dos mais diversos insumos, e do consumo, atendendo às necessidades da família. 

A agricultura de subsistência ou autoconsumo, embora possa continuar existindo, reduz seu 

leque de produtos e o artesanato simplesmente deixa de existir, na medida em que a maior 

parte do tempo/força de trabalho passam a ser direcionados à cultura comercializável. 

Em se especializando, a competitividade precisa ser mantida sob a forma de ganhos 

constantes de produtividade através do investimento em novos e melhores insumos e 

implementos. Para que isto ocorra é necessário que a unidade camponesa mantenha seus 

rendimentos num determinado nível, ou limiar de renovação (Mazoyer e Roudart, 1998, 

367). Para que entendamos o que é esse limiar, precisaremos recorrer a um cálculo 

composto por: 

S: a superfície máxima explorada por trabalhador; p: o produto bruto médio por 

hectare explorado; Pbt: p x s: o produto bruto por trabalhador; c: as compras correntes de 

bens e serviços por hectare explorado; a: o custo médio no hectare da amortização e da 

manutenção dos materiais e equipamentos duradouros, proporcionais à superfície 

explorada; m= p – c – a: a margem por hectare; M= (p – c – a) x S: margem por 

trabalhador; A: o custo anual de amortização e de manutenção dos materiais e 

equipamentos duradouros, não proporcionais à superfície explorada, necessários para um 

trabalhador;Smax: superfície máxima que um trabalhador pode explorar no sistema com o 

equipamento; 

Então: 

Pnt=M – A=(p – c – a) x S – A, com S ≤Smax; Pnt é a produção líquida de riqueza por 

trabalhador, isto é, a produtividade liquida do trabalho;R: o preço de mercado da mão-de-

obra pouco qualificada. I: Pnt – R= Capacidade de investimento. 

Ao final das contas, o valor de Pnt deve ser superior ao valor de R. Desta forma, além 

de remunerar sua força de trabalho, ou seja, se auto-remunerar, a unidade camponesa 

disporá de recursos para investir no crescimento da produtividade. 

 Entretanto, se, ao final do curso, a produção líquida de riqueza da unidade de 

produção for igual ao valor da remuneração da mão-de-obra pouco qualificada, então será 

possível remunerar a força de trabalho e renovar os materiais, mas não será possível fazer 

novos investimentos. Como apontam Mazoyer e Roudart (1998, 390) o preço de mercado da 

mão-de-obra pouco qualificada constitui o limiar de renovação das unidades de produção 

camponesas que se especializaram. 
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 Se, todavia, o nível de rendimentos situar-se abaixo de referido valor de R, então, a 

unidade de produção, na medida em que se tratando de campesinato, também é unidade de 

consumo, deverá primordialmente atender às demandas familiares se auto-remunerando. 

Feito isto não restarão recursos para renovar os meios de produção e menos ainda para 

fazer novos investimentos. A partir deste momento a unidade está em crise, situa-se no 

limiar de sobrevivência, uma situação em que é inevitável escolher entre renovar meios ou 

satisfazer a família sendo impossível escolher um sem sacrificar o outro. Se a situação de 

declínio se mantiver, a unidade não existirá por muito tempo. Sua extinção ocorrerá pela 

aposentadoria, sucessão do responsável ou o simples êxodo. 

A questão que emerge neste momento é: se como vimos, o agricultor camponês 

tende a avaliar qualitativamente o balanço entre necessidades e produção, será ele capaz 

de, mesmo mais estreitamente ligado ao mercado, tomar consciência do declínio gradativo 

de seus rendimentos num processo que o levará a crise? 

2. UM BREVE HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO DE SÃO JOSÉ 
DO NORTE 

Henry Lefebvre nos adverte para o fato de que, ao estudarmos o rural, não podemos 

nos esquecer de sua história, pois esta, não raro, “[...] persiste e atua sobre o atual” 

(Lefebvre, 1971, 19). Aceitando seu conselho, nos propomos a partir de agora, a realizar 

uma análise, ainda que superficial, do histórico da apropriação e construção do espaço 

agrário de São José do Norte. 

2.1 O Ciclo Econômico dos Metais e o Uti Possidetis (Século XVIII) 

A ocupação da porção do território, hoje denominado município de São José do 

Norte, está relacionada ao próprio início da conquista do território gaúcho. Como uma das 

últimas parcelas do território brasileiro a ser povoada, o Rio Grande do Sul permaneceu 

remoto aos olhares lusitanos até o final da década de trinta do século XVIII. Segundo Nilo 

Bernardes (1997, 53), o início do ciclo metálico no Brasil e a disputa com a Espanha por 

território teriam sido os fatores que impulsionaram a ocupação do Rio Grande do Sul. 

A exploração de metais preciosos originava a necessidade de tração animal e 

alimento para os trabalhadores das minas. O Rio Grande do Sul daquele período era um 

imenso criatório de bovinos e eqüinos, inseridos pelos jesuítas nas missões e dispersos 

pelas pradarias devido aos constantes ataques de bandeirantes aos quais as missões 

estavam sujeitas. 

 O segundo fator mencionado, a disputa das duas coroas ibéricas por territórios no 

continente americano acabou promovendo um povoamento mais efetivo do que as escassas 

estâncias existentes nas sesmarias até então. Esta indução ao adensamento populacional 
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tem sua explicação na estratégia geopolítica portuguesa baseada no princípio do uti 

possidetis (Becker, 1993, 46). Este se tratava de um critério, posteriormente adotado pelo 

Tratado de Madri (1750), que estabelecia o uso do território como legitimador da posse do 

mesmo. Este cenário geopolítico acabou desencadeando a fundação de Rio Grande, e o 

início do povoamento de São José do Norte, como veremos. 

 Para garantir o sucesso do objetivo de manter o território português até a margem 

setentrional do estuário do Prata, surgia a necessidade do povoamento do continente de 

São Pedro do Sul.7 Então, em 19 de fevereiro de 1737, o Brigadeiro José da Silva Paes 

desembarcou na margem austral da Barra do Rio Grande para fundar o presídio8 Jesus 

Maria José (Fortes, 1980, 21). Conforme Torres (2000, 42) a fortificação na margem do 

Canal do Rio Grande fazia parte dos projetos das autoridades portuguesas e do conselho 

ultramarino desde 1730, como uma forma de conter uma possível expansão espanhola para 

Santa Catarina e São Paulo. Esta preocupação tinha seus fundamentos, pois no ano da 

fundação do Rio Grande, a colônia do Sacramento encontrava-se sitiada. 

 Imediatamente após estabelecer-se em Rio Grande, o brigadeiro Silva Paes começa 

a organizar as Estâncias Reais de Criação (1738), entre as quais se destacava a Estância 

Real de Bujuru, local que atualmente recebe o mesmo nome no município de São José do 

Norte. Entretanto, por problemas de administração e abate indiscriminado do rebanho, 

devido à iniciativa de Gomes Freire de Andrade para o crescimento do comércio de couro 

com a metrópole, as estâncias declinaram. (Torres, op cit. 43). Estas estâncias são as 

primeiras formas de atividade agrária existentes no município. No ano de 1780, a Estância 

Real de Bujuru foi extinta. Suas terras foram distribuídas aos expatriados da invasão de 

1763 em Rio Grande (Fortes, 1980, 102) 

No último quartel do século XVIII, embora a atividade pecuária não tenha se 

extinguido juntamente com a Fazenda Real de Bujuru, o que sobressai como atividade 

agrária no município de São José do Norte é a produção de trigo, sendo que diversos 

autores apontam o local como um grande produtor deste cereal em toda a província de Rio 

Grande de São Pedro no ano de 1787. 

2.1.2 A Presença Açoriana 

 A política de distribuição de sesmarias que se operava no interior provocava a 

dispersão populacional, pela natureza extensiva da atividade pecuária. Para alterar esta 

tendência foram introduzidos no Rio Grande do Sul os imigrantes provenientes do 

                                                 
7 Uma das várias denominações desta porção do território brasileiro que hoje chamamos Rio Grande 
do Sul. 
8 A construção denominada “Presídio” naquela época não se destinava ao aprisionamento de 
condenados. Tratavam-se de fortificações para defesa. 
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arquipélago dos Açores, cujo adensamento populacional já se apresentava crítico. Em 1747 

é publicado o edital de emigração nos Açores e, conforme Bernardes (1997, 59) os colonos 

vindos para o Rio Grande do Sul foram estrategicamente posicionados em pontos 

espaçados do litoral [Rio Grande, Estreito, Mostardas, Conceição do Arroio (atual Osório)] e 

ao longo da Depressão Central (Viamão, Morro de Sant’Ana, Porto Alegre, Taquari e Rio 

Pardo) (Bernardes, idem). 

Os imigrantes açorianos tiveram um papel fundamental na formação do espaço 

agrário do município de São José do Norte. Aspectos de sua cultura e de seu saber-fazer 

camponês se refletem numa agricultura baseada no trabalho familiar atuante em pequenas 

propriedades. 

2.2 Os Viajantes (Século XIX) 

 Durante o século XIX, São José do Norte foi visitado por inúmeros naturalistas tais 

como o sempre citado Auguste de Saint Hilaire, além de Jonh Luccock, Nicolau Dreys, 

Eudoro Berlink, Arsène Isabele, entre outros que trilharam o Brasil fazendo descrições muito 

detalhadas, sobretudo a respeito da botânica das regiões brasileiras, mas deixando 

contribuições também sobre outros aspectos da vida econômica e social dos locais por onde 

passavam. Conforme nos indica Bernardes (1997, 60) à época da passagem de Saint Hilaire 

por São José do Norte, a cultura de trigo ainda era importante, fruto do trabalho do 

camponês açoriano. Seu auge na realidade ocorrera alguns anos antes. 

Esta condição, entretanto, não se sustenta por muito tempo. Os fatores que 

concorreram para o declínio da atividade triticultora no município foram a inadimplência do 

governo nas compras do trigo e a ação de um agente patogênico que provocou a praga 

denominada “ferrugem” sobre os trigais de toda a região (IBGE, 1959). Segundo Torres 

(2000, 51) no início do século XIX o povoado encontrava-se em depressão, perdendo 

espaço econômico e sobrevivendo basicamente das fazendas de criação de gado. A partir 

do momento em que declina a produção de trigo, surgem em seu lugar as produções de 

milho e cebola como culturas economicamente significativas. Com o tempo, a cebola se 

destaca como atividade agrícola tornando-se o centro da economia do município (Bunse, 

1981, 71). 

Já no final do século XIX é possível observar a preocupação dos governantes locais, 

expressa nos relatórios anuais da intendência, acerca da extrema dedicação dos 

agricultores locais à produção de cebola, como segue: 

“O actual estado da lavoura do município não sendo visivelmente decadente não é, todavia 

prospero, como era para desejar sobretudo entre a maioria dos pequenos agricultores que 

pela dificuldade de obtenção de braços e escassos recursos de suas terras se limitam ao 
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plantio de cebolas, descurando o cultivo de outras plantas essenciais à alimentação da 

família, tornando-lhes por isso a vida difícil em annos em que o valor do único produto 

cultivado, fica depreciado pela sua grande abundância [...]”. (Mensagem apresentada ..., 

1893, 8-9) 

2.3. A Agricultura nos Relatórios da Intendência Municipal (Século XX) 

Embora a dedicação exclusiva à cultura da cebola fosse encarada como um 

problema pelas autoridades locais, no início do século XX tal atividade apresentava-se como 

o cerne da economia municipal. As ocasiões em que as safras eram prejudicadas 

representavam momentos de depressão econômica do município, criando inclusive a 

necessidade de alterações na carga tributária, conforme pode ser visto no relatório do ano 

de 1900: 

“Justifica-se ainda a necessidade de serem alteradas para mais algumas poucas taxas 

sobre alguns produtos actualmente pouco tributados, para assim estabelecer-se o equilíbrio 

da receita visto estar verificado ser a futura safra de cebolas muitíssimo inferior á d’este 

exercício, o que fatalmente concorrerá para a diminuição da receita do município [...]” 

(Relatório apresentado..., 1900, 11) 

Importa observar que entre manifestações de reprovação ao hábito da dedicação 

exclusiva à cebola, existem períodos de silêncio e outros ainda em que a cebola é exaltada 

como “precioso bulbo” (Relatório...,1919), o que mostra a contradição entre os 

discursos.Como exemplo, temos o relatório de 1920: “O nosso município produz, milho, 

trigo, centeio, batatas, abóboras, melancias, etc, quase exclusivamente para o consumo 

local. A única cultura que aqui avoluma é, como sabeis, a de cebolas”. (Relatório..., 1920, 

13). 

 Na verdade pode-se inferir, a partir estas contradições, que possivelmente existisse 

uma agricultura de subsistência no município, ou seja, capaz de abastecer com alguns 

gêneros alimentícios as unidades de produção, mas incapaz de gerar excedentes 

comercializáveis continuamente, pela atenção direcionada pelos agricultores ao cultivo da 

cebola, o que em alguns anos obrigava a compra de alimentos em outros municípios para o 

abastecimento do restante da população. 

2.3.1 Heinrich A. W. Bunse: São José do Norte Revisitada 

 A medida em que São José do Norte vai perdendo importância política e econômica, 

vão escasseando também os trabalhos que forneçam informações a seu respeito. Neste 

sentido é de grande importância o trabalho de Heinrich Adam Wilhelm Bunse que visitou o 

município entre os anos de 1957 e 1959 com o objetivo de descrever os aspectos 

lingüísticos e etnográficos do município. Além de apontar fatos da história local, dos quais já 
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nos utilizamos, ele nos mostra um retrato do município nos anos cinqüenta, aspectos da 

cultura e saber-fazer do campesinato local. 

 a) O Modo de Vida e o Saber-Fazer Camponês 

 Ao tentar mostrar aspectos da etnografia do município, Bunse (op. cit.) acaba nos 

fornecendo um retrato da agricultura familiar de São José do Norte. O nível de detalhe 

alcançado por ele, resulta na possibilidade de conhecermos inclusive o arranjo espacial de 

uma unidade de produção camponesa no final da década de cinqüenta: 

“A propriedade do agricultor forma um agrupamento constituído de casa, galpão, barracão, 

paiol, mangueira, chiqueiro, ficando próximos o pomar e a horta. [...] 

No pomar, ao lado ou atrás da casa existem árvores frutíferas: laranjeiras, limoeiros, 

pereiras, cáqui e também bananeiras. Na horta, cercada por uma taipa espinhada, plantam-

se algumas verduras, melancias do tipo ilhoa ou bagual – esta última para os bichos – 

melões, batata-doce e batata inglesa, feijão, nabos, etc., tudo “pro’gastu””. (Bunse, op. cit., 

71-73) 

 Os elementos que permitem ao camponês sua autonomia são completamente 

evidentes. Quanto aos conhecimentos relacionados à sua atividade, Bunse mostra que os 

agricultores exerciam o completo domínio destes. O traço mais marcante é o cuidado 

dispensado ao produto (cebola) após sua colheita:   

“A cebola é arrancada com a mão e secada sobre o próprio canteiro, o que chamam de 

estivar. Amolha-se ela: isto é, amarram-se 20 a 30 cabeças para formar os molhos que são 

levados na carreta para o galpão. [...] Mas com tudo isso não terminou o trabalho do 

ceboleiro, pois a cebola ainda deve ser enrestada, quer dizer, é preciso fazer tranças para 

formar resta; é a enrestação. Para fazer a trança precisam de junco. O junco é cortado nas 

lagoas e em banhados, freqüentes na região. [...] 

Estando colhida a cebola e preparado o junco, começam a trançar a cebola. A trança é de 

três pernas, cada uma com quatro fios de junco. O trabalho é feito no galpão onde a cebola 

se encontra envaralada. [...] As réstias são empilhadas no galpão: cabeça contra trança. 

A venda efetua-se no galpão ou na praça para onde o ceboleiro leva seu produto”. (Bunse, 

op. cit., 74-75) 

 Todo esse cuidado no processo de cura e armazenagem da cebola objetivava 

garantir a durabilidade desta para que a mesma suportasse aguardar o melhor momento 

para a comercialização, ou seja, quando a oferta diminuísse. Atualmente este método de 

trabalho não é mais empregado. Os galpões praticamente inexistem ou estão muito 
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depreciados e o agricultor vende seu produto tão logo o colhe, visto ser urgente sua 

necessidade de dinheiro. A réstia de cebola, que muitas vezes servia como peça de 

decoração na parede da cozinha, trata-se de um elemento do saber-fazer camponês que se 

perdeu no tempo. 

2.3.2 O Período Áureo da Cebolicultura 

 A partir dos anos 60, o preço da cebola passa a experimentar uma alta cíclica. O fato 

é que apesar das oscilações periódicas, a tendência geral era a do crescimento do preço da 

cebola, conforme nos mostra claramente Fontoura (1994, 30) (Gráfico 1). Os relatos acerca 

deste período, fornecidos por alguns agricultores, dão conta de uma época de fartura, 

quando era possível a compra de implementos agrícolas, casas na cidade para alguns e 

principalmente uma vida mais confortável. 

Gráfico 1: Evolução do preço pago aos agricultores durante a década de 60. 
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Fonte: Luzzardi, apud Fontoura, 1994. Adaptado pelos autores. 

 Esta situação se sustenta até meados da década de oitenta, momento que marca o 

início da crise da cebolicultura em São José do Norte. Os elementos desta crise serão 

abordados no capítulo a seguir. 

3. O LUGAR E OS CAMPONESES HOJE: SUAS CARACTERÍSTICAS, SEUS 
PROBLEMAS 

O município de São José do Norte tem sua economia alicerçada basicamente em 

duas atividades: a agricultura familiar e a pesca artesanal. Esta última, embora apresente 
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inúmeros representantes, principalmente os pescadores que realizam a pesca oceânica, 

localizados na sede do município, é praticada por membros de comunidades rurais 

localizadas ao longo do litoral lagunar (vide mapa 1). A agricultura, uma atividade 

essencialmente agrária, necessita da mão-de-obra na zona rural do município. A partir 

destas informações, que na verdade são óbvias, surge a questão: como pode um município 

sustentado por atividades total ou parcialmente realizadas no meio rural, apresentar o maior 

crescimento percentual da população urbana no intervalo entre os anos de 1970 e 2000 

dentre os municípios da Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul (Gráfico 2)? Tentaremos 

responder esta pergunta através das informações a seguir. 

Gráfico 2: Comparativo entre as variações das taxas de urbanização dos municípios da 

Zona Sul - RS (1970/2000) 
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Zona Sul - RS 

 

 Conforme apontamos anteriormente, a condição de boa remuneração da 

cebolicultura aos seus produtores não se manteve. A partir de meados da década de 80, 

mais precisamente no ano de 1985, a produção de cebola em São José do Norte passou a 

sofrer a concorrência de seu estado vizinho, Santa Catarina (Fontoura, 1994, 32). Segundo 

este autor, a ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, 

atual Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – 

EPAGRI, desenvolveu um programa de melhorias na cebolicultura daquele estado, o que 

promoveu sua inserção no cenário nacional da produção de cebola. 
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 Considerando que a demanda pelo produto no Brasil, é grande o suficiente para abrir 

espaço à importação, principalmente para a cebola da Argentina, a princípio pareceria não 

haver problemas na presença de mais uma região produtiva, no caso o Alto Vale do Itajaí 

(Zabaleta, 1998, 28), no mercado. O fato é que a produção de Santa Catarina é inserida no 

mercado no período simultâneo à oferta do Rio Grande do Sul e conseqüentemente da área 

de estudo, como pode ser observado na tabela 1. Sendo produzida em Santa Catarina com 

um menor custo (Fontoura, op. cit., 33) e a um menor custo também transportada, visto que, 

além de sua maior proximidade com os principais centros consumidores, as regiões Sudeste 

e Nordeste, a produção nortense apresenta péssimas condições de transporte9. 

 

Tabela 1: Principais estados produtores de cebola no Brasil e suas épocas de oferta. 

Estados 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Rio Grande do 
Sul             

Santa Catarina 
             

Paraná 
             

São Paulo (1) 
             

São Paulo (2) 
             

Pernambuco 
             

Bahia 
             

Fonte: IBGE. Anuário Estatístico 1996 in: Zabaleta, 1998. 

O que a oferta de cebola catarinense proporciona à produção local é a existência de 

um teto para o valor desta. Desta maneira, mesmo que a cebola local seja oferecida a um 

preço igual ou inferior ao de Santa Catarina, o que definirá a remuneração dos produtores 

será o resultado da soma do preço mais os custos de transporte do produto, o que 

proporciona a inferioridade do valor máximo possível da cebola nortense se comparada com 

a de Santa Catarina. 

                                                 
9 As condições de transporte da produção em São José do Norte são um fator que contribui para a 
redução da competitividade do produto local. A cebola ao ser colhida é transportada em caminhões ou 
veículos menores para a cidade (o custo é do produtor). Após ser beneficiado e embalado nos 
armazéns dos comerciantes, o produto é embarcado em caminhões de maior porte (carretas). Este 
caminhão por sua vez, necessita atravessar a Lagoa dos Patos a bordo de uma balsa que realiza a 
travessia entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande. Chegando ao município de Rio 
Grande, os caminhões dirigem-se aos mercados consumidores já citados. 
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O problema do declínio da rentabilidade da produção de cebola no município se 

intensifica a partir do ano de 1998, quando é instituída a portaria 529 de 18.03.95 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta portaria normatiza a classificação 

da cebola quanto ao tamanho dos bulbos, sendo que os mesmos são classificados em 

máquinas aferidas e lacradas10, utilizadas pelos intermediários no momento da 

comercialização da cebola. O agricultor irá receber o pagamento de acordo com as classes 

de cebolas existentes em seu lote. 

Ocorre na verdade, o fato daquela porção do produto classificada na classe de 

menor medida, segundo a portaria, ser avaliada pelos intermediários em 50% do valor da 

cebola denominada “classe 3”. Com isso a renda do agricultor que já havia se reduzido 

pelos fatores que já citamos, foi praticamente divida por dois. Na realidade, a atribuição de 

50% ao valor da cebola de classe 2 é uma ação dos atravessadores proporcionada pela 

inexistência de uma entidade ou agremiação que efetivamente defenda os interesses dos 

agricultores, bem como a total desorganização destes, na medida em que: 

“Geralmente a cebola classe 3 e 3 cheio (50 a 70 mm calibre) é a mais procurada, 

principalmente com destino à gôndolas (varejo); a cebola de classes 0 e 1 são raras neste 

mercado; a de classe 2 geralmente ocorre com preços mais baixos que as de classses 3 e 3 

cheio com diferenças que podem variar entre 20 à 40%; quando ocorre a escassez de 

cebola miúda para uso em conservas, este preço da classe 2 pode alcançar patamares 

superiores em relação ao da 3 e 3 cheio. A cebola das classes 4 e 5 são procuradas quando 

destinadas para cozinhas industriais e/ou restaurantes, pela facilidade de manuseio”. 

(Claiton Colvelo da Rosa – Ceasa/RS, 2003, por e-mail) (Grifo nosso) 

Esta situação de aviltamento dos preços pagos aos produtores locais pela produção 

de cebola proporcionou, a partir da década de oitenta e ao longo da década de 90, o 

posicionamento das unidades de produção abaixo do limiar de renovação (Mazoyer e 

Roudart, 1998), ou seja, gradativamente reduziu sua renda e eliminou sua capacidade de 

investir em ganhos de produtividade para a redução do custo unitário de produção, 

empreendimento obrigatório quando se fala de especialização produtiva. Demonstraremos 

esta realidade desenvolvendo, de maneira simplificada, a equação do limiar de renovação 

para o caso do município, cujos termos foram discutidos no item anterior. Os dados 

referentes aos custos de produção foram extraídos do orçamento analítico do Banco do 

Brasil do ano de 2003, utilizado para fins de custeio. 

                                                 
10 Existe uma polêmica em torno da idoneidade com que este processo de classificação é realizado 
pelos intermediários, no que diz respeito à fiscalização dos lacres das referidas máquinas que podem 
ser facilmente adulderadas modificando drasticamente o resultado da classificação. 
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S11: 1 ha 

p12: 11.530 kg x 0,36 (R$) = R$ 4.150,80 

Pbt = p 

C: R$ 1.256, 24 (trabalho estritamente familiar) 

 a: não calculado 

m: (4.150,80 – 1.256,24 - a) = R$ 2.894,56 

M = m = R$ 2.894,56  

A: não calculado 

 Smax = não inferido (no município varia de acordo com o tamanho das 

propriedades,o meios de produção destas, bem como a faixa etária do responsável) 

Pnt = (M – A) = 2.894,56/12(meses) = R$ 241,21 

R13: R$ 240,00 

 I=Pnt – R= 241,21 – 240 = R$ 1,21 

Mesmo com as negligências cometidas na realização do cálculo, pode-se perceber 

que a cebolicultura em São José do Norte encontra-se abaixo do limiar de renovação. Na 

verdade a consideração da variável amortização (A) reduziria ainda mais a margem do 

agricultor. Duas considerações também se fazem necessárias: a média da produtividade, 

por se tratar de uma média não reflete a realidade da totalidade dos casos, já que esta varia 

tanto de unidade para unidade quanto de ano para ano. O segundo comentário a ser feito 

diz respeito ao preço pago por quilo de cebola. Este também se trata de uma média, na 

medida em que, devido à classificação da produção, ocorrem de valores diferenciados para 

os produtores de acordo com o tamanho da cebola que colheram, fato que ocorre 

rotineiramente com a produção de uma mesma exploração. 

É fundamental considerarmos também, o fato de termos realizado o cálculo para a 

área equivalente a um hectare (1ha). Quando o agricultor cultiva dois ou mais hectares, a 

força de trabalho proveniente da família não é suficiente para as necessidades da cultura. 

                                                 
11 A área explorada de 1 hectare por agricultor foi extraída de Fontoura (1994) 
12 A produtividade média foi obtida a partir da média dos anos 1990-2001 dos valores de rendimento 
médio (kg/há) fornecidos pelo IBGE. Quanto ao preço pago por quilo, tal valor foi obtido a partir do 
produto da divisão do Valor da produção (Mil R$) pela quantidade produzida (Ton.), ambos fornecidos 
pelo IBGE. 
13 Estabelecemos, para o caso brasileiro, o valor do salário mínimo como preço de mercado da mão-
de-obra pouco qualificada. 
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Então o custo de produção eleva-se devido à necessidade deste pagar por mão-de-obra e 

serviços. O fato da mão-de-obra familiar não suportar áreas superiores a um hectare, deve-

se à estrutura demográfica do município, na qual ocorrem cerca de três moradores por 

domicílio rural (Tabela 2). Neste aspecto, observa-se a atualidade da perspectiva 

chaianoviana de constituição da família como elemento influente na unidade de produção 

camponesa. 

Tabela 2: Média de 

moradores por domicílio por situação em São José do Norte – RS. 

Situação 1991 2000 
Rural 3,27 2,98 

Urbana 3,59 3,28 

Fonte: IBGE. SIDRA 

 Dentro deste contexto da dificuldade de reprodução dos estabelecimentos familiares, 

a partir da queda progressiva de seus rendimentos, observamos como resultado a extinção 

em massa destas unidades de produção. Este processo pode ser averiguado, além da 

transformação na estrutura fundiária do município, por uma drástica redução, a partir dos 

anos 80, da área plantada de cebola no município de São José do Norte (Gráfico 3), o que 

evidencia o abandono da atividade agrícola já que não existem informações a respeito de 

novas atividades praticadas pelas explorações familiares, além da cebolicultura. Ajuda-nos a 

corroborar tal afirmação, a observação da estrutura demográfica do município, que sofre 

uma profunda transformação a partir dos anos 80 (Gráfico 4). Partindo de uma população 

predominantemente rural nos anos 70, ocorreu a inversão das populações urbana e rural do 

município cujo resultado é o atual percentual de aproximadamente 27% para a população 

rural em 2000. Desta forma entende-se a maior taxa de urbanização entre os municípios de 

zona sul do estado. 
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Gráfico 3: Área plantada de cebola no município de São José do Norte (1975 – 2001) 
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Fonte: Itepa. Vinte e cinco anos de agropecuária na Zona Sul - RS. 2001 

Gráfico 4: População urbana, rural e total do município de São José do Norte 

(1970 - 2000) 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos e Contagem da População in: ITEPA. Vinte e Cinco 

Anos de Agrocpecuária na Zona Sul – RS. 2001. 

 Esta urbanização, como não está baseada num processo de industrialização ou 

terciarização que a sustente, mas no massivo êxodo rural, apresenta como resultados a 

degradação da qualidade de vida da população de São José do Norte. Como a economia do 

município está estreitamente vinculada à agricultura, o declínio da atividade representou 

uma drástica redução da renda familiar per capita dos habitantes do município (Tabela 3). 
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Tabela 3: Renda familiar per capita (salário mínimo de 1991). 

Município 1970 1980 1991 
Variação 

1980/1991 
Rio Grande 0,83 1,79 1,35 - 0,44 

Santa Vitória do Palmar 0,67 1,59 1,41 - 0,18 

São José do Norte 0,40 1,24 0,66 - 0,58 

Fonte: Sistema Nacional de Indicadores Urbanos. Ministério das Cidades. 

Adaptado pelos autores. 

No que diz respeito às condições de vida da população, um importante indício de sua 

precariedade trata-se do Índice Social Municipal Ampliado – ISMA da Fundação de 

Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Dentro do resultado da análise no período 

1991-1998 para os 467 municípios do Rio Grande do Sul e considerando os indicadores: 

condições de domicílio e saneamento, educação, saúde e renda, São José do Norte 

posiciona-se na colocação 457. Esta situação de empobrecimento e carência não se trata 

de uma exclusividade da população urbana. O relatório da Emater de 1996 mostra que a 

população rural também passa por dificuldades no que diz respeito à carência de nutrientes 

básicos na alimentação. Parte do problema está relacionado com a perda do hábito do 

cultivo de hortaliças, frutas e criação de pequenos animais. É importante considerar que, 

apesar do fato da exploração por parte dos intermediários com relação à valoração do 

produto oferecido pelos agricultores locais, existe também o fato de que a produção local de 

cebola sofreu um declínio em termos de qualidade. Por isso o agricultor é tão prejudicado 

pela classificação. Como ocorreu esta desqualificação da produção local? 

3.1 Do Savior-Faire ao Laissez-Faire: Divisão do Trabalho e Simplificação do Sistema 
de Produção 

Se compararmos a morfologia de uma unidade de produção, apontada por Bunse 

(1981, 71-73) no final da década de cinqüenta, com a realidade atual, constataremos uma 

profunda mudança. 

Na maioria dos casos, as unidades de produção contam, além da casa e da área 

para o plantio de cebola, com uma horta bastante simplificada e um galpão em alguns 

casos. A criação de animais é uma prática bastante reduzida. A mangueira (local para 

encerramento do gado e acumulação de estrume), o chiqueiro (mesma função da 

mangueira, porém para porcos), além do pomar e do paiol inexistem. A redução da criação 

de animais está associada à redução da produção de milho no município. 
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Se analisarmos uma unidade de produção sobre a ótica de um ecossistema, na 

verdade esta se trata de um agroecossistema (Mazoyer e Roudart, 1998, 40), iremos 

identificar a existência de fluxos de energia e matéria garantindo um estado de relativa 

estabilidade, já que a noção de equilíbrio, em sistemas dinâmicos não é valida considerando 

a segunda lei da termodinâmica, a entropia (Prigogine, 2002, 21). O que garante a relativa 

autonomia do camponês, tal como discutimos no primeiro capítulo, é sua capacidade de 

produzir internamente alguns elementos que passarão a fluir dentro deste agroecossistema, 

a unidade de produção. Exemplificando, a produção de forrageiras ou de milho, garante a 

alimentação dos animais. Estes além de fornecerem alimento à família, produzem estrume, 

indispensável à manutenção da fertilidade dos solos e tração para transporte e manejo da 

propriedade. Este circuito Forragem/Milho – Gado – Estrume/Alimentação/Tração, foi 

responsável pela primeira revolução agrícola dos tempos modernos, tal como aponta 

Mazoyer (1981, 29). Responsável pela elevação da produtividade camponesa no século 

XVIII na Europa, esta simples prática foi quase completamente abandonada pelos 

agricultores locais, o que os leva à necessidade de comprar estrume todos os anos para o 

preparo do solo. Este é proveniente das regiões onde existe a criação de aves. Já o uso de 

tratores e de fertilizantes e defensivos químicos é massivo, o contrário ocorre com o uso de 

estrume após o transplante das mudas do viveiro para a área definitiva da cultura e da 

rotação de culturas, ou seja, o cultivo de outros vegetais após a colheita da cebola na área 

desta. 

O abandono destas práticas constitui uma divisão do trabalho. As atividades que o 

agricultor ora deixou de executar estão a cargo de atores na sua maioria localizados em 

outras regiões, compondo o sistema multi-regional proposto por Mazoyer e Roudart. Este 

laissez-faire não se restringe à produção de estrume e alimentos, mas a própria produção 

das sementes de cebola. O abandono desta prática, corriqueira em tempos não muito 

distantes, é apontado pelos agricultores como um dos motivos da queda na qualidade do 

produto: 

“(...) — Esse negócio de comprá, esse negócio de latamento (referindo-se às sementes 

enlatadas) (Questionado sobre as sementes) A semente o cara fazia em casa, e tem como 

fazê de novo, vamo tê que fazê isso aí de novo. Essa semente tu compra agora: “— essa 

aqui é boa!” tu não sabe se é boa, tá no rótulo ali como “boa”. Mas o cara colhê em casa tu 

sabes o que tais colhendo né. A semente é boa né. É Norte a cebola é Norte, é Baia é Baia, 

é Jubileu é Jubileu (Cultivares de cebola).” (Agricultor da localidade do Estreito – 2º Distrito 

de São José do Norte) 

4. CAMPESINATO EM SÃO JOSÉ DO NORTE: INTEGRAÇÃO (NÃO MUITO) PARCIAL A 
MERCADOS (CADA VEZ MAIS) IMPERFEITOS 
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Aplicando-se a metodologia de pesquisa, “análise de conteúdo”, composta pela 

gravação de entrevistas a partir de questionários semi-estruturados e a posterior análise do 

conteúdo das orações e a categorização deste (Moraes, 1999), foi possível identificar 

através, do diálogo com os agricultores, as categorias de análise demonstradas a seguir. 

Tais categorias, não foram criadas a priori. Embora estejam diretamente vinculadas ao 

referencial teórico que abordamos no início deste trabalho, elas surgiram a partir da 

observação, através da leitura, da repetição em grande parte das respostas dos agricultores 

de temas que, pela semelhança puderam ser agrupados nas referidas categorias. 

A partir da análise das categorias, foram escritos textos síntese, nos quais objetiva-

se explicitar a essência das informações contidas nos fragmentos de orações selecionados. 

a) Classificação da Produção 

O agricultor sente-se extremamente prejudicado pela classificação realizada nos 

bulbos de cebola, de acordo com o tamanho dos mesmos. Muitos acreditam que se este 

fato continuar, a atividade será extinta em pouco tempo. O problema central seria o 

recebimento de apenas cinqüenta por cento (50%) do valor real do produto por aquela 

porção da produção classificada abaixo do padrão de 50 mm. Muitos concordam com a 

classificação, existente para outros produtos agrícolas, porém como ocorre para os demais, 

querem que a diferença de preço entre as classes não seja tão elevada. 

b) Mercado Imperfeito 

 Os agricultores relatam que dificilmente conhecem as condições do mercado no que 

diz respeito aos preços. Segunde eles, a determinação do preço local fica a cargo dos 

intermediários, que se reúnem e decidem o valor a pagar, sem que o agricultor tenha poder 

de barganha. A inadinplência (calote) no pagamento das compras realizadas pelos 

intermediários também é um fato comum, pela inexistência de qualquer formalidade no ato 

da venda, através de documentos que comprovem a transação comercial. 

c) Inexistência de Mercados 

 Para os agricultores, atualmente é impossível substituir ou completemtar a 

cebolicultura com outra cultura, pela inexistência de um mercado que permita o escoamento 

da produção. Relatam que quando alguém produz algum legume além da necessidade da 

família, precisam doar ou jogar fora por não conseguirem comercializar o excedente. 

Apontam a inexistência de estrada asfaltada e a distância a centros consumidores como os 

fatores que impedem a implementação de outras relações de comercialização além da 

cebola. 

d) Período Áureo 
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 Os agricultores relatam que em décadas passadas, a renda obtida com a 

comercialização da cebola permitia a estes comprar, em uma safra e para ser mais preciso, 

com uma única carga de cebola, veículos como caminhões, jipes e tratores, bem como uma 

vida confortável. Segundo relatos, o alto preço da cebola fazia com que alguns 

abandonassem o cultivo de outros vegetais e ampliassem a área de cebola para, com a 

renda desta, comprar o que deixaram de produzir. A situação de hiperinflação propiciava 

uma elevação praticamente diária do preço do produto. 

e) O Cálculo Camponês 

 É possível observar que, a partir da intensificação do problema do declínio do retorno 

financeiro proporcionado pela cebolicultura, alguns agricultores passaram a armazenar 

informações referentes aos custos de produção. Entretanto, na maioria dos casos, os 

agricultores afirmam não anotar suas despesas nem realizar qualquer tipo de cálculo que 

lhes permita observar se suas entradas foram superiores aos custos, ou se foram inferiores, 

inclusive a evolução temporal destas. Atêm-se à constatação dos rendimentos serem 

suficientes ou não. 

4.1 UM ESFORÇO DE INTERPRETAÇÃO 

No início deste trabalho, propomos dois questionamentos que se estabeleceram 

como motores para a pesquisa. Para recordarmos, são eles:   

1) Que motivos levam os agricultores a esta maior/menor dedicação de parte do tempo de 

trabalho à agricultura de subsistência?  

2) Quais são os obstáculos à existência viável de uma policultura no município na percepção 

dos atores envolvidos no processo? 

 A partir do conhecimento que tentamos construir ao longo do texto e finalmente com 

o trabalho de campo propriamente dito, no qual aplicamos a metodologia de análise de 

conteúdo, chegamos às seguintes respostas: 

1) Os agricultores que atualmente dedicam-se pouco à produção de gêneros de 

subsistência, fazem-no por que passaram, diretamente, ou vivenciaram através dos pais, um 

processo de estreitamento com o mercado. Hoje, mesmo com o drástico declínio da 

rentabilidade da cebolicultura, o agricultor continua fortemente vinculado às práticas do 

passado. Pode-se dizer que ocorreu uma certa “urbanização” dos hábitos dos agricultores 

na medida em que estes subestimam seu caráter produtor de alimentos e comportam-se 

como consumidores no que diz respeito à alimentação da família. São comuns cenas de 

caminhões e camionetes carregadas de gêneros alimentícios circulando pelas estradas do 

interior de São José do Norte, vendendo estes para os agricultores. 
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2) Com relação à policultura ou alternativas à produção de cebola no município, é preciso 

que se leve em consideração o seguinte fato: o espaço agrário de São José do Norte tem 

sido especializado, durante mais de um século, na produção de cebola. Portanto, tanto para 

o agricultor local quanto para possíveis mercados de produtos agrícolas, a agricultura de 

São José do Norte é sinônimo de produção de cebolas. No caso dos agricultores, este forte 

vínculo com a cebolicultura propicia o desconhecimento do manejo de outras culturas e até 

um certo desinteresse pelas mesmas. Para aqueles que se interessam em novas 

experiências, o principal obstáculo trata-se da completa inexistência de um mercado 

consumidor para a produção.  

Com relação à reflexão que propomos no início deste trabalho, consideramos que 

campesinato não se resume em cultivos diversificados e à agricultura de subsistência, 

embora estes sejam traços marcantes e fundamentais na existência deste grupo. É preciso 

que se observe, como característica fundamental, o caráter qualitativo da gestão 

camponesa, o que compõe sua reprodução desinteressada na acumulação. 

Independentemente do fato do agricultor ser especializado ou policultor, produzir mais ou 

menos para subsistência, o cerne da questão está ligado ao objetivo do camponês que é o 

da satisfação das necessidades da família e a inexistência de contabilidade. Saciadas as 

necessidades, basta. 

Considerando o que ocorre em São José do Norte, com agricultores que não fazem a 

mínima idéia de como serão os preços na próxima safra, atribuição de valores às classes do 

produto, insatisfatórias para os agricultores, mas sem o poder de barganha destes por 

melhores condições, obrigatoriedade dos agricultores venderem sua produção, mesmo que 

as condições não sejam as melhores para não precisarem pagar o frete em direção à 

propriedade novamente, além de ações inescrupulosas de alguns intermediários, à luz do 

conceito de campesinato de Frank Ellis, “integração parcial a mercados incompletos”, 

poderíamos propor, para o caso local, a expressão contida no título deste item: O 

campesinato de São José do Norte trata-se de uma integração (não muito) parcial a 

mercados (cada vez mais) incompletos. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 Palco de sucessivas especializações, o espaço agrário de São José do Norte é 

composto por um sistema de ações homogeneizadas, em que centraliza-se a cebolicultura 

como atividade primeira. Sendo objeto de especialização produtiva desde meados do século 

XIX, a cebolicultura cristalizou-se tanto no ideário da população rural que a pratica, como 

para os atores que buscam-na neste espaço, o que cria imensas dificuldades para a 

penetração de novas possibilidades para o trabalho familiar de exploração das 

potencialidades da terra. O camponês cebolicultor atual, jamais ouviu falar de outra(s) 
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cultura(s) comercializável(is) neste lugar, assim como seus pais, seus avós e várias 

gerações de antepassados seus. 

 Esta cultura, entretanto, forneceu durante algum tempo, condições ótimas de vida ao 

camponês. O bom nível de renda fez com que suas limitadas necessidades de consumo se 

ampliassem estreitando dessa forma seus vínculos com o mercado. Apesar disto, 

permaneceu a natureza qualitativa de sua gestão, o que não lhe permitiu perceber o sutil 

declínio da rentabilidade da cultura ao longo dos anos, proporcionado pela concorrência 

inter-regional dos centros produtores do vegetal no Brasil, inclusive pela participação de 

países do mercosul como a Argentina. 

  O problema vem a se intensificar a partir de dois fatores: a instauração da 

classificação da produção e a elevação do grau de imperfeição do mercado local. Um grupo 

de intermediários assumiu o controle das condições do mercado local, sendo capaz de 

estabelecer preços e diferenças destes nas diferentes classes de cebola surgidas a partir da 

legislação do Ministério da Agricultura, sem que os agricultores possam reivindicar melhores 

condições para a comercialização. 

 Atualmente, o campesinato local apresenta-se sob um nível de rendimentos muito 

baixos, tornando-se inclusive dependentes do financiamento estatal para o plantio das 

safras, sem o qual um número considerável de unidades de produção se extinguiria 

simplesmente porque o dinheiro que recebem pela venda da cebola, deduzidas as 

despesas, é insuficiente para compra de novos insumos para a safra seguinte. Estando 

neste limiar de sobrevivência, os agricultores, mesmo mostrando interesse, não têm as 

mínimas condições de investimentos, quer em novas atividades agrícolas, quer na 

qualificação da produção para autoconsumo, que ocorre de maneira sazonalizada devido ao 

baixíssimo nível tecnológico em que se encontra. 

 Todos estes fatos, mostram-nos que a reflexão teórica sobre o campesinato precisa 

estar preparada para analisar a complexa diversidade do agrário no Brasil. Por sua vez, as 

políticas públicas não podem se voltar simplesmente a fornecer financiamentos aos 

agricultores, encarados universalizadamente como familiares. É preciso ir além, não importa 

a escala destas políticas. Faz-se necessário elevar o grau de informação para os 

agricultores, fomentar o associativismo, recuperar os elementos de sua autonomia, reduzir a 

imperfeição do mercado local, em favor do desenvolvimento local. 
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ANEXOS 
 
 

Mapa 1: Localização. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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