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CAMPONESA É O NOSSO CAMINHO 
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RESUMO: Neste trabalho trazemos presente algumas reflexões referente à agricultura 

camponesa e a organização dos assentamentos, os camponeses/as produzem alimentos e 

convivem de forma harmoniosa com a natureza desde o início da agricultura. O MST 

vem durante a sua história construindo forma de organização dos assentamentos que 

contemple as várias dimensões da vida humana produzindo alimentos saudáveis e 

preservando a natureza. Nesta perspectiva devemos organizar os assentamentos como 

um espaço bom para viver e fortalecer a forma de organização camponesa como 

resistência ao capitalismo no campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura camponesa; Organização dos assentamentos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 As mulheres ao descobrir a capacidade de germinar e dar origem a novas 

plantas, elas fizeram a maior das descobertas da humanidade. Elas inventaram o 

trabalho na terra, dando origem a agricultura. O trabalho na terra para produzir 

alimentos, possivelmente seja uma das primeiras atividades que a humanidade adota 

como trabalho, algo que é feito, pensado com intenção. 

 Possivelmente a mulher por ficar mais tempo interna na tribo cuidando dos mais 

fracos também tenham atraído certos animais como a galinha, o cachorro e o porco e 

domesticando-os, dando origem também à pecuária que é a criação de animais. 

 A agricultura deve ser um dos primeiros trabalhos. O camponês e a camponesa 

devem constituir-se como a primeira profissão no mundo, essa profissão se estendeu por 

toda a história da humanidade e permanece até os dias de hoje (12.000 anos) sendo 

ainda motivo de polêmica e sendo uma questão de pesquisa e análise. 

                                                           
1  Secretário Geral da ACAP- Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agraria do Paraná. 

Assentado no Assentamento Contestado- Lapa-PR 

2  Médico Veterinário e Zootecnista pela instituição de ensino da Univerdad Agraria de La Habana. 
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 A Organização dos assentamentos é fruto do acumulo da luta pela terra nestes 30 

anos, devendo ser levado em conta à região onde está localizado, a origem das famílias 

assentadas e que possibilite o desenvolvimento humano, em sua plenitude, a produção 

de alimentos saudáveis em condição ambientalmente sustentáveis para os camponeses 

que ali vivem e para toda a sociedade. Devemos tomar em conta a cultura camponesa e 

a forma que possibilitou conviver de forma harmoniosa com a natureza desde o início 

da agricultura, sem a destruição imposta pelo agronegócio nos últimos anos. 

 

AGRICULTURA CAMPONESA  

 

 O campesinato tem uma capacidade que outras classes sociais não possuem que 

é a de ter condições de produzir uma variedade de bens que sua família necessita. Esse é 

um aspecto que lhe permite certo grau de autonomia relativa que permitiu a 

continuidade mesmo com as mudanças ocorridas nos diferentes modos de produção. Os 

camponeses surgiram no comunismo primitivo, passaram pelo escravismo, foram uma 

classe numerosa no feudalismo (servos), forneceram seus filhos para serem operários 

nas fábricas do atual modo de produção capitalista e produziram alimentos baratos para 

sustentar os operários e outros trabalhadores das cidades. Milhões de camponeses e 

camponesas que eram pobres também se proletarizaram e se assalariaram no mundo 

urbano. Mas o campesinato continuou e continua existindo como classe social. 

 O campesinato por natureza não é revolucionário, mas sempre esteve presente 

nas grandes revoluções, principalmente nas revoluções que aconteceram contra o modo 

de produção capitalista. Eles entram na revolução para cobrar as dívidas que a sociedade 

lhe deve, especialmente o direito a terra. O campesinato é o povo na terra.  

Horácio Martins de Carvalho (1998, p. 15) 

 
Os empreendedores tradicionais, os pequenos industriais, 

comerciantes e os que vivem de renda, os artesões e agricultores 

decaem no proletariado; uns, cujo pequeno capital não é suficiente 

para permitir que adotem os processos da grande indústria, sucumbem 

frente a concorrência com os grandes capitalistas, outros porque sua 

habilidade é descentralizada pelos novos métodos de produção(...).  
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 Como Marx e Engels período não tiveram tempo de aprofundar o estudo sobre o 

campesinato, eles não conseguiram identificar certos aspectos da economia que 

permitem aos camponeses um nível mínimo de autonomia que servem para resistir 

dentro do sistema capitalista. Um destes aspectos é que a camponesa ou o camponês ao 

produzir alguns bens na sua unidade de produção, a partir do trabalho próprio e direto 

com a finalidade de usar esses bens para próprio sustento individual e da família. Essa 

prática permite que o camponês possa atender certas necessidades sem ter que 

relacionar diretamente com o mercado. 

 Está certa a visão do manifesto, o camponês (pequeno agricultor) que se 

propuser a concorrer com os demais capitalistas não conseguiram por não terem capital 

para revolucionar os meios de produção e porque não possuem habilidades capazes de 

adotar métodos de trabalho tão produtivos. 

  Isso é verdade, mas o próprio Karl Marx no livro I do capital, ele diz que essa 

situação onde a sociedade não produz mercadorias como é o caso dos camponeses e 

camponesas que produzem bens que na maioria dos casos não são para venda mas para 

o próprio consumo. Que essa forma de economia não se caracteriza como capitalista, 

porque não produz o valor, produz somente o valor de uso. “Os valores de uso das 

mercadorias fornecem o material de uma disciplina própria a merceologia. ”(KARL 

MARX), O capital, volume I Editora Abril Cultural, pág. 46. Então o nosso grande 

camarada Marx não teve tempo de pesquisar mais sobre a economia que engloba o 

mundo das camponesas e camponeses, mas ele deixou uma tarefa. Pesquisar para 

entender a MERCEOLOGIA. Parece que é difícil encontrar materiais sobre esse tema. 

Parece ser uma questão fora do contexto neste momento em pleno século XXI, alguém 

chegar numa universidade, num curso de economia querer estudar a produção do 

VALOR DE USO. 

 É necessários termos claro que outro mundo é possível, que outra maneira de 

organizar a agricultura é possível. No nosso caso específico, do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. (MST).  A partir do nosso VI Congresso Nacional 

definimos que a Reforma Agrária terá um caráter POPULAR. O companheiro João 

Pedro Stédile explica bem: A reforma agrária no Brasil não pode ser uma reforma 

agrária clássica capitalista porque o Brasil não comporta mais uma reforma agrária com 
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este conteúdo, mas ainda não temos as condições necessárias para realizar uma reforma 

agrária de caráter socialista. Mas isso não quer dizer que nós militantes do MST não 

tenhamos a ousadia e a obrigação de irmos ensaiando, estudando e implantando em 

nossos assentamentos medidas na produção de BENS e na produção de mercadorias de 

uma forma que vamos gerando situações que apontem para uma proposta com 

indicativos de que seria uma proposta socialista. 

 Não é errado produzir mercadorias nos assentamentos porque a produção de 

mercadorias já acontecia antes do modo de produção capitalista e tudo indica que a 

produção de mercadorias continuará sendo necessária para a humanidade após ser 

superado o capitalismo, porém com outros objetivos que não seja o lucro. 

 Neste sentido, a nossa economia da agricultura camponesa deve ter outro 

objetivo que não seja o lucro. O objetivo da agricultura camponesa deve priorizar por 

satisfazer as necessidades; 

a) Da família camponesa. Quais são as necessidades que a família terá durante o 

ano? Se fizermos esse debate coletivamente, vai aparecer uma infinidade de 

necessidades e vontades e desejos e mais sonhos. Talvez o trabalho em um lote da 

reforma agrária não vai conseguir satisfazer todas as necessidades espirituais que 

aparecem, que são os desejos, as vontades e os sonhos, mas pode produzir feijão, 

arroz, carne, ovos, frutas, verduras etc. Um Sem Terra assentado ou assentada para 

viver com certo nível de bem estar não precisa   tanta parafernália que o capital 

quer empurrar goela abaixo em nós. Afinal temos só uma boca, mas temos dois 

braços e uma boca come menos do que dois braços produzem. É por isso que somos 

capazes de produzir bens excedentes. 

Se tivermos diversas necessidades em casa, no dia-a-dia, então, por isso temos que 

ter um local próximo da casa onde produzimos uma imensa diversidade de tudo o 

que precisamos de tudo o que gostamos e do que achamos bonito, plantas, árvores, 

flores, frutos, pequenos e médios animais, etc. 

Ao redor de nossa casa podemos copiar o que diz na Bíblia Sagrada, bem no início, 

diz que ser cristão é construir o “JARDIM DO ÉDEM”, ao redor de casa. Esse 

jardim do édem é um espaço verde, lindo, com água, vida plena. 
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b) Satisfazer as necessidades do assentado (da comunidade) da organização do 

MST. É importante discutir coletivamente a importância do MST na nossa vida. Se 

não existisse o MST o que seria da minha vida? Como estarias meus filhos? Como 

seria a vida de nossos companheiros? 

Parte da nossa produção ecológica deve ser para ajudar a melhorar a vida da 

comunidade, para ajudar o MST tocar as lutas, mais famílias precisam conquistar a 

terra. Toda a sociedade precisa que as famílias produzam alimentos saudáveis para 

nosso povo adoecer menos. 

Se nossos braços e nossa terra produz mais do que uma boca come, podemos trocar 

com o vizinho o que sobra, podemos vender o que sobra, podemos doar para quem 

necessita e também nos ajuda. 

 

A RELAÇÃO COM O MERCADO (é um perigo para o camponês) 

 

Segundo Ernesto Chê Guevara (Chê), quando exerceu o cargo de Ministro da 

Economia de Cuba no início das décadas de 1960-1962, “Quem compra exige, 

determina, e quem vende sés submete”. Essa, também deve ser a razão para não se ter 

um único comprador para as nossas mercadorias. 

Quando se busca o mercado para vender os nossos bens excedentes que se tornarão 

mercadorias é provável que o mercado coloque restrições aos nossos produtos por causa 

do formato, por causa da aparência pela falta de uniformidade. 

Há outra dificuldade, o camponês e a camponesa são normalmente pessoas tímidas, 

muito honestas, sem malícia. Pessoas humildes que têm vergonha de se expor e de 

expor seus produtos para os negócios. Camponesas e camponeses são produtores de 

alimentos saudáveis, mas normalmente não são bons comerciantes. 

A produção para o mercado é para gerar lucro, mas a agricultura camponesa sempre 

teve dificuldade para competir e arrancar lucro do mercado, não tem capacidade para 

concorrer com as empresas capitalistas que vendem alimentos. 

As empresas capitalistas conseguem fazer uma infinidade de manobras que lhes 

permitem extrair taxas de lucro elevada. Essas manobras normalmente não conseguem 
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ser feitas pelos camponeses e nem sempre por suas associações ou cooperativas de 

comercialização. 

A agricultura camponesa desenvolve com certa facilidade a ECONOMIA 

NATURAL, onde os camponeses e camponesas produzem bens (alimentos, sementes, 

fertilizantes, repelentes, etc) que eles mesmo vão usar. 

Na ECONOMIA MERCANTIL SIMPLES: os camponeses e as camponesas 

também conseguem agir com menor pressão do mercado. Neste tipo de economia o 

campones e a camponesa podem fazer duas manobras, sendo:  

a) Trocar os produtos excedentes por outros produtos que sua família necessita no 

dia-a-dia mas que não tem condições de produzir na sua unidade de produção 

camponesa. Por exemplo o produtor de feijão pode trocar com seu vizinho 

feijão por queijo e assim por diante. 

b) Trocar produtos excedentes por dinheiro e com dinheiro comprar produtos que 

sua família necessita: os camponeses e camponesas necessitam mais de 

produtos(bens) para viver do que de dinheiro. Nesta maneira de organizar a vida 

o dinheiro é apenas um meio para adquirir os bens necessários para a 

subsistência familiar ou para a reprodução da unidade camponesa de produção. 

Bens de subsistência: podem ser alimentos, roupas, calçadas, etc. Também 

podem ser bens duráveis como: TV, rádio, cama, geladeira, fogão, máquina de 

lavar roupas, máquina de cortar grama, etc. Podem ser bens produtivos como: 

enxada, motosserra, roçadeira, cavalo, vaca micro trator, implementos, carreta 

agrícola, etc. Os bens de subsistência podem ser sociais como: tratar os dentes, 

melhorar a casa, fazer um puxado na casa, reformar a casa, comprar um veículo 

para se locomover caso não haja linha de ônibus, etc. 

 

Podemos estar enganados, mas representa que a nossa vida de camponeses pode ser 

muito bem alicerçada economicamente se soubermos organizar: a) Economia Natural; 

b) Economia mercantil simples, tendo como objeto central: atender as necessidades da: 

FAMÍLIA CAMPONESA; DA UNIDADE CAMPONESA; DA COMUNIDADE 

CAMPONESA. 
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É preciso tomar um cuidado para não contrair dívidas fora do objetivo de estruturar 

a unidade de produção camponesa. Os camponeses e camponesas precisam construir 

uma autonomia mínima em relação ao mercado e em relação ao sistema financeiro. 

Crédito e dinheiro fácil são uma tentação mas tem um problema grave servem apenas 

para nos escravizar. Quem tem dívida não faz o que quer. 

 

OS CAMPONESES E A ECONOMIA MERCANTIL CAPITALISTA 

 

A economia mercantil capitalista pode ser encarada pelas cooperativas dos 

camponeses de forma organizada, mas mesmo assim terão muitos desafios para ter 

sucesso econômico ou financeiro. Para a cooperativa ter sobras e crescer 

economicamente e financeiramente ela terá limites enormes, pois seu papel deve ser o 

de melhorar a qualidade de vida e melhorar as condições produtivas de seus cooperados. 

As empresas capitalistas conseguem concorrer porque são empresas privadas 

cujo objetivo é ter lucro para a própria empresa, não tem nenhuma função social além 

de beneficiar seus proprietários explorando seus assalariados, comprando matéria-prima 

e insumos barato de seus fornecedores e vende seus produtos caros para os 

consumidores. Essas empresas destroem os recursos naturais deixando os prejuízos para 

toda a sociedade, toma a mais-valia social através dos recursos do estado em longo 

prazo, renegocia por 20 ou 30 anos, sonega impostos, etc. Essas práticas anti-éticas, 

politicamente incorretas para a classe trabalhadora não podem ser adotadas por nossas 

cooperativas. 

Se a lógica da nossa cooperativa deve ter um caráter não capitalista, ou seja deve 

ser de caráter popular que segue a orientação do programa agrário do MST, a missão 

estratégica da cooperativa é de criar melhor qualidade de vida e melhores condições 

produtivas para seus cooperados. A cooperativa deve ser um instrumento forte para 

organizar a economia e a luta, mas não pode ser falida economicamente. A questão é: 

Se a cooperativa não pode explorar os cooperados, não pode explorar os trabalhadores 

internos, não podem explorar a população que consomem seus produtos. De que 

maneira vai ser um instrumento forte para cumprir sua missão?  
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Há um dilema crucial para a cooperativa, o produtor cooperado quer receber o 

máximo de valor pelos produtos que entrega na cooperativa e os consumidores querem 

pagar o preço mais baixo possível pelos alimentos que compram da cooperativa. Essa é 

a lógica inversa do sistema capitalista, porque o capitalista paga barato pela matéria 

prima insumos e vende caro seus produtos industrializados. Para a cooperativa crescer e 

atender as necessidades dos cooperados ela necessita de capitar recursos públicos, 

através de convênios, comodatos, projetos, subvenções etc. Pagando pouco aos 

fornecedores de maquinas, insumos, matérias- primas, e vender caro os seus produtos 

aos consumidores. 

 

DESAFIOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS NOSSOS ASSENTAMENTOS 

 

Com base o antes exposto, temos muitos desafios para a organização dos 

assentamentos, que vise o pleno desenvolvimento do ser humano e cumpra o seu papel 

na organização da nova sociedade, dentro destes se destacam:  

 

a)  Organizar espaços coletivos de sociabilidade que contribuam para o 

desenvolvimento pleno do ser humano, como: 

 Centros Culturais (auditórios, estúdios, salas e ateliês de artes visuais, 

dança, teatro e música) e Espaços de Comunicação Popular (rádio, casa 

digital, estúdio de produção impressa, fotográfica e audiovisual).  

 Quadras de esporte, campo de futebol e demais espaços que estimulem esta 

pratica. 

 Construção de escolas, devemos lutar para que possamos ter dentro dos 

assentamentos desde a educação infantil até o acesso à universidade. 

 Espaço da saúde, buscando sempre o resgate dos conhecimentos populares e 

o acesso a saúde pública. 

 Espaços para a agroindústria, centros de comercialização, administrados 

pelas cooperativas e associações fortalecendo as relações entre os 

assentados. 
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b) Aumentar a produção de alimentos saudáveis para toda a sociedade. Para isto 

precisamos organizar formas de ampliar a relação entre os trabalhadores da 

cidade e do campo, onde devemos construir experiências de: cooperativas para a 

industrialização e comercialização dos alimentos, feiras, cooperativas de 

consumo, mercados comunitários e outras formas. 

c)  Lutar por políticas publica que fortaleçam a permanência no campo e a 

preservação do meio ambiente: 

 Programas para fortalecimento das cooperativas e agroindústrias, fomentando a 

produção agroecológica e a garantia de sua comercialização. 

 Assistência técnica que vise melhorar a produção de alimentos saudáveis e 

geração de renda as famílias, assim como a preservação da natureza. 

 Programas que garantam a construção e manutenção de infraestrutura social nos 

assentamentos: Estradas, Unidade Básica de saúde, escolas, centros culturais e 

esportivos. 
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