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As desigualdades do modo capitalista de produção supõem sua reprodução ampliada, 

articulando-se com relações sociais não-capitalistas. O campo tem sido um dos lugares onde 

se observa com mais freqüência esses fenômenos, haja vista as práticas de ajuda mútua, o 

trabalho acessório e os processos de socialização do camponês. Este trabalho busca estudar o 

efeito das políticas públicas sobre a pequena agricultura no Estado de Goiás, através dos seus 

resultados, dificuldades e barreiras, uma vez que a sua magnitude nem sempre fica clara para 

aqueles que formulam as políticas, entendendo esse fato em função da opção pela 

modernização conservadora, que remonta o processo histórico de formação do espaço agrário 

goiano, desde os tempos da mineração até a agricultura voltada à exportação, implantada a 

partir de 1970. Em função do caso dos pequenos produtores de Mara Rosa de Goiás, analisa-

se a pequena produção a partir dos elementos da produção camponesa, identificando as suas 

limitações provocadas pela inércia do Estado, as dificuldades decorrentes e a influência das 

políticas públicas no processo produtivo, além de verificar as estratégias de superação que 

permitem ao camponês produzir e se reproduzir, garantindo, assim, sua sobrevivência. Para 

tanto, buscou-se um contato mais próximo com a realidade, vivenciando as experiências e o 

dia-a-dia dos produtores de açafrão, e seus processos produtivo, comercial, cultural, social e 

político, a fim de compreender os efeitos da atuação do Estado ou da sua ausência, via 

políticas públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado. Políticas Públicas. Pequena Agricultura. 



ABSTRACT 

 

Inequalities from capitalist ways of production suppose a bigger reproduction together with 

the social relationships not capitalistic. The fields in the country have been one of those places 

where it is possible to observe this phenomenon, taking into consideration the help each other 

practice, the accessorial work and the socialization of the country man. This research is based 

on the study of the public policies concerning the small plantations in the state of Goiás, 

through its results, difficulties and barriers since its importance is not always too clear for 

those that establish the laws – understanding this fact in relation to the option for conservative 

modernization that comes from the historical process of agricultural field ordering set up in 

the seventies. According to small harvest in Mara Rosa de Goiás, we analyzed small 

plantations from their own ways of production, identifying its limits due to the government 

non assistance; the difficulties farmers have  to overcome to be able to grow and to keep the 

land useful. For that, it was tried to approach to the reality through close daily experiences to 

the saffron producers, its process, business, cultural, social and political environment to better 

understand the State function or lack of it through public policies. 

 

 

KEYWORDS: State. Public Policy. Small Agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

O trabalho que se apresenta sob o título “NA FALTA DE PÃO CULTIVA-SE 

AÇAFRÃO NA TERRA DO PATRÃO: Uma análise das políticas públicas e a pequena 

produção de açafrão em Mara Rosa-GO tem como objetivo promover uma discussão sobre a 

atuação do Estado, através das políticas públicas sobre a pequena agricultura, que, em grande 

parte, foi excluída do processo histórico de modernização da agricultura brasileira, se 

reproduzindo sobre precárias condições. Neste trabalho, ao se mencionar a pequena 

agricultura se faz referência àqueles que se encontram sob mínimas condições de produção e 

reprodução. 

 Produzir significa retirar da natureza tudo quanto for necessário, portanto, a 

produção implica em uma relação entre o homem e a natureza. Milton Santos (1996) afirma 

que produzir e produzir espaço são dois atos indissolúveis e que é pela produção que o 

homem transforma a natureza no seu estado primitivo ou modificado.  

O homem produz em sociedade e nenhuma produção pode ser feita sem que se 

disponha de meios de trabalho, sem vida em sociedade e sem divisão de trabalho. 

Obviamente, isso implica em uma relação entre atores, e Raffestin (1996) afirma que o poder 

se manifesta por ocasião da relação e que toda relação é lugar de poder, portanto, relações 

sociais, relações de produção são instâncias de poder. 

Observa-se, também, que cada atividade produtiva, além de exigir um lugar, exige 

um tempo próprio inerente ao processo de produção. É chamada a atenção desse fato porque 

cada vez que o uso social do tempo muda, a organização do espaço muda igualmente 

(SANTOS, 1996), e isso significa que uma nova técnica usada na produção, seja de soja, 

milho ou açafrão, implica em uma mudança espaço-temporal e as relações de trabalho, uma 

vez que o tempo designado à produção e o espaço utilizado se alteram, promovendo 

mudanças. Dessa forma, segundo Raffestin (1996) o laço entre o poder e o saber é evidente e 

o espaço-tempo relacional é organizado pela combinação de energia e informação. 

O fruto das relações capitalistas produz desigualdades por si mesmo, uma vez que 

não são todos que conseguem acumulação monetária para aquisição do espaço. 

Conseqüentemente, esse espaço acumulado produz riqueza, pobreza e concentração de poder, 

que é ambíguo, está em todo lugar, vem de todos os lugares, é parte intrínseca de toda a 

relação e finalmente visa ao controle e dominação sobre homens e coisas (RAFFESTIN, 
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1986). Assim, poder e capitalismo florescem muito bem em um mesmo terreno, as relações de 

produção. Além disso, em Estados não-capitalistas, porém concentradores, observa-se 

também através de suas relações de produção toda sorte de distorções. 

Tais considerações são pertinentes pelo fato de que no âmago das discussões das 

políticas públicas de ordem agrícola e agrária estão envolvidos inúmeros interesses, 

principalmente econômicos e aqueles que possuem menor capacidade de influenciar decisões 

acabam ficando à margem de todo o processo, principalmente quando interesses agro-

industriais não são atendidos. 

Os segmentos empobrecidos do campesinato, não integrados à modernização 

produtiva, lutam, na verdade, pela condição de cidadãos. Delgado (2001) afirma que a 

maneira com que são tratados os conflitos sociais no campo são exemplos da inexistência 

desta condição. 

A produção agrícola de Goiás, e em especial a pequena agricultura, é fruto histórico 

da relação de poder que desencadeou na elaboração de políticas, e o Estado é co-responsável, 

como instância de poder. 

Em termos de políticas públicas, a pequena produção só alcançou importância após 

1996, com o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), ainda 

assim até hoje apresenta muitas dificuldades, sendo que no segundo capítulo é feita uma 

análise da política publica voltada à pequena produção, em especial o próprio PRONAF e a 

criação das associações de produtores. 

Este trabalho parte do pressuposto da existência do campesinato como categoria e faz 

uma reflexão a partir desta ótica, onde a pequena produção tem como condição a família 

como força de trabalho e a não acumulação sistemática de capital. 

Para operacionalização do problema deste trabalho, realizou-se um estudo de caso 

sobre os pequenos produtores de açafrão de Mara Rosa-GO, buscando saber quem são esses 

produtores, quais suas dificuldades e estratégias que viabilizam a produção, além de saber 

qual a verdadeira representação das políticas públicas para esses produtores. 

A construção desse objeto de estudo baseou-se no entendimento de que a pequena 

agricultura tem limitações ocasionadas pela política setorial, dificultando o processo 

produtivo, e que, por isso, elaboram estratégias penosas para minimizar as adversidades. 

O motivo pelo qual se deu a escolha dos pequenos produtores de açafrão de Mara 

Rosa deve-se ao fato de que a cultura de açafrão representou para esse grupo uma alternativa 

ao modelo agroindustrial, fortalecido por políticas concentradoras de capital e renda, além da 

produção ser baseada em uma estrutura fundiária de exploração, uma vez se tratarem de 
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meeiros e arrendatários, na sua grande maioria, cerca de 78%. O município de Mara Rosa 

produz cerca de 90% de todo o açafrão produzido em Goiás, apesar da baixa tecnologia e do 

manejo rudimentar da lavoura. 

       

1.2 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

     

A natureza deste estudo remeteu a uma análise qualitativa do objeto. Para tanto, 

optou-se pelo estudo de caso, que considera a unidade social a ser estudada como um todo e 

permite a análise em profundidade de um número pequeno de sujeitos, uma vez que, segundo 

Laville e Dionne (1999), o estudo de caso visa, sobretudo, justamente a profundidade e apesar 

das críticas ao fato de que os resultados são dificilmente generalizáveis. Yin (2001) afirma 

que o estudo de caso é legítimo como método de pesquisa, pois permite o acúmulo de 

observações. 

Para o embasamento teórico procedeu-se a um levantamento bibliográfico, através de 

livros, dissertações e publicações periódicas, com o objetivo de estudar a situação dos 

produtores de açafrão e sua relação com o Estado à luz dos elementos da produção 

camponesa, adotou-se o uso das técnicas de observação direta e entrevista. A primeira por 

permitir avaliar a incidência de certos tipos de comportamento durante certos períodos de 

tempo no campo (YIN, 2001).   

Essas observações se deram em reuniões, acompanhamento do trabalho diário no 

campo, no dia do teste da caldeira, encontros em Goiânia e reuniões da cooperativa. A 

segunda, por permitir conhecer a cultura, crenças e valores, a fim de se obter uma melhor 

compreensão da realidade social (LAVILLE E DIONNE, 1999). Para tanto, foi usada a 

entrevista semi-estruturada, que, além do exposto, permite colher informações sobre o tema e 

compreender a situação dos produtores.  

O universo da investigação constituiu-se em 10% da população referente aos 

produtores de açafrão de Mara Rosa. 

 

1.3 TRABALHO DE CAMPO 

 

Segundo Laville e Dionne (1997), o estudo de caso permite fornecer explicações no 

que tange diretamente ao caso considerado em elementos que lhe marcam o contexto. Desta 

forma, procurou-se a aproximação com a realidade a fim de compreendê-la. Tal proximidade 

se deu por intermédio do projeto de extensão “Processamento da Cadeia Produtiva do Açafrão 
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em Mara Rosa/GO”, da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos – EA da UFG, 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq)/Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Para a coleta de dados foram realizadas algumas incursões no ambiente dos 

produtores de açafrão em Mara Rosa, incluindo visitas às propriedades, participação em 

reuniões e acompanhamento em feiras. As visitas a Mara Rosa ocorreram em número de 3 

(três), com períodos variando de 3 a 5 dias, entre julho de 2006 e julho de 2008. As 

entrevistas foram realizadas em julho de 2008, quando foram entrevistados 12 produtores de 

açafrão, 6% do total da população, escolhidos aleatoriamente. As entrevistas aconteceram em 

vários locais: nas propriedades, onde se observou a “lida” diária de produção de açafrão, na 

residência dos produtores, tanto na roça como na cidade, onde entre um deslocamento e outro 

pôde-se saborear nos rincões do Cerrado goiano um legítimo e tradicional frango caipira com 

açafrão, é claro, feito no fogão a lenha, bem pertinho da lavoura, momentos estes em que se 

ouviu as histórias do lugar, as suas realizações, projetos e sonhos. 

 

1.4 HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

                

Este estudo teve como referencial as seguintes hipóteses de investigação: 

 

 A pequena agricultura de açafrão tem limitações provocadas pela inércia do Estado. 

 O processo produtivo é penoso e pouco rentável em função, também, das políticas 

públicas. 

 Os produtores organizam estratégias para minimizar as adversidades provocadas pelo 

processo. 

 

1.5 TRAJETÓRIA NARRATIVA 

 

No capítulo 02 é apresentada uma análise da função do Estado como proponente de 

políticas públicas e as razões para essa intervenção, a partir do referencial teórico de Kautsky, 

Raffestin, Menezes e Delgado, que discutem o Estado, o poder e as políticas agrícolas e 

agrárias, além de visualizar a pequena agricultura no mundo, no Centro-Oeste e em Mara 

Rosa a partir das discussões de Hugues Lamarche e Karl Marx. 

No capítulo 03 expõem-se as dificuldades da pequena produção, e a política agrícola, 

além das estratégias de organização utilizadas pelos produtores. 
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No capítulo 04, é feita uma análise a partir do trabalho de José Vicente Tavares dos 

Santos dos elementos da produção camponesa em Mara Rosa.  

Nas considerações finais busca-se finalizar o trabalho demonstrando a força da 

resistência do camponês, produtor de açafrão, apesar do descaso, do esforço físico e da 

pobreza, mesmo assim conseguindo criar estratégias de superação e de reprodução.   
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A PRODUÇÃO DE AÇAFRÃO EM MARA ROSA-GO 

 

2.1 O ESTADO DAS COISAS: O QUE É ESTADO? 

 

O nome Estado para designar sociedade política é relativamente novo: deve-se a 

Maquiavel (1975) incluir o termo na literatura política dizendo que todos os Estados, todos os 

domínios que tiveram e têm poder sobre os homens, são Estados e são repúblicas ou 

principados. Desta forma, fica clara a relação de poder intrínseca; Menezes (1970) afirma que 

o Estado é uma sociedade obrigatória e dominadora, da qual o homem como ser associativo, 

que não se evade nunca, salientando, também, a questão do poder, embora Raffestin (1980), 

lembrando e contrariando Ratzel e o “Estado totalitário”, afirma, a partir de uma análise mais 

profunda, que dizer que o Estado é a única fonte de poder é uma confusão, haja vista o poder 

transnacional do capital. 

Os elementos que integram obrigatoriamente o Estado são: 

1- Uma sociedade humana 

2- A base territorial 

3- Governo próprio 

Resulta daí, segundo Menezes (1970), a definição de que Estado é uma sociedade de 

homens, fixada em território próprio e submetida a um governo, que lhe é originário. Do 

ponto de vista geográfico, Muir (1975, apud RAFFESTIN, 1980), coloca que o Estado existe 

quando uma população instalada em um território exerce a própria soberania; portanto, toda a 

geografia do Estado deriva da tríade: população, território e autoridade. O governo consiste na 

estrutura executiva do Estado, configurando a representação da população na estrutura estatal 

(MENEZES, 1970); portanto, são os governos, através dos aparelhos e poderes do Estado, os 

responsáveis. a partir de seus atores. pela elaboração e proposta de políticas públicas, via de 

regra; porém, cabe à população organizada a pressão no sentido de tais ações, como afirmam 

Schneider, Silva e Marques (2004), confirmando Lefevre (1976, apud RAFFESTIN, 1980), 

que afirma: quem diz poder ou autoridade não diz Estado. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO FORMA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO 

 

O Estado é primordialmente uma instituição de domínio político, e para tanto 

promove intervenção (KAUTSKY, 1998). As razões tradicionais para a intervenção do 

Estado na agricultura e no meio rural são apontadas por Delgado (2001): segundo o autor, o 
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primeiro fator é a dependência estrutural da agropecuária em relação à natureza que torna o 

tempo de produção superior ao tempo de trabalho. Isso significa descontinuidades na 

atividade e que as condições climáticas influenciam crucialmente a obtenção de boas ou más 

safras. O segundo fator é que a oferta de produtos agrícolas é normalmente inelástica, 

principalmente por ter produção muito distribuída, descontinuidade do processo produtivo, 

custo e dificuldades de estocagem, fazendo com que a quantidade ofertada varie menos do 

que o preço, isto coloca produtor e consumidor em lados opostos, justificando a intervenção 

do Estado como regulador de mercado. O terceiro fator é que em economias crescentes, na 

medida em que a renda nacional cresce, a demanda por produtos agrícolas também cresce, 

mas não na mesma proporção: essa costuma ser a justificativa para políticas protecionistas; 

em quarto lugar, a questão da segurança alimentar e as políticas de desenvolvimento 

econômico. 

Cabe ressaltar que as decisões políticas não são tomadas numa atmosfera de 

neutralidade. Embora o Estado seja neutro, tais decisões correspondem às posições que 

ocupam os agentes sociais no interior da sociedade, pois existem embates entre os atores 

sociais, como afirma Gonçalves Neto (1997). Além do mais, o autor afirma que existe um 

jogo de pressões articulado pelos diversos grupos em torno dos recursos concentrados no 

aparato estatal. 

 

Como os recursos são a base do poder, tanto o regime como os setores estão 

interessados uns nos recursos dos outros. O regime procura obter combinação de 

recursos que considera necessário ao atingimento de seus objetivos, os setores 

querem recursos para o seu próprio uso ou para intercambiar com outros setores e o 

regime. E destes, portanto que se deriva a demanda de políticas públicas. 

Estabelecendo e implementando políticas, o regime aloca seus recursos, como estes 

são escassos relativamente às demandas, e como estas geralmente conflitam, o 

regime tem que decidir que setores serão mais afetados com sua alocação. 

Geralmente as decisões de política tendem a beneficiar os setores com mais poder, 

que dão suporte ao regime. Os recursos de tais setores freqüentemente são básicos 

para que o regime permaneça no poder. Mueller (1982, apud GONÇALVES NETO, 

1997). 

 

Quando Muller faz referência ao regime, deve-se entender o Governo Estabelecido 

que propõe ações políticas em nome do Estado. 

Em termos de política econômica, o Estado intervém na agricultura através da 

política macroeconômica e da política setorial (DELGADO, 2001), onde a política 

macroeconômica busca afetar os grandes agregados da economia tanto em termos de 

quantidade quanto de preços. 
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A política macroeconômica é composta basicamente pela combinação das políticas 

fiscal, monetária, comercial e cambial, assim dado o seu caráter abrangente, é evidente que a 

política macroeconômica afeta direta e indiretamente todos os setores da economia, inclusive 

o setor agropecuário. 

A política setorial visa influenciar diretamente o comportamento econômico-social 

de um setor específico da economia nacional, conforme Graziano da Silva (2003). Em relação 

à agricultura, menciona ele dois tipos de políticas: a política agrícola e a política agrária, 

tendo esta última duas grandes vertentes, o lado social (distribuição da renda, emprego, saúde 

e educação) e seu lado produtivista (disciplinamento do uso da terra, aumento da produção 

das terras mal aproveitadas, colonização etc.). Já Delgado (2001) diferencia a política voltada 

para a agricultura em três tipos: a política agrícola que visa afetar o comportamento dos 

produtores e dos mercados agropecuários, como, por exemplo, preços, comercialização, 

crédito, carga fiscal, pesquisa tecnológica e extensão rural. A política agrária, por sua vez, 

objetiva intervir na estrutura da propriedade e da posse da terra, e o terceiro e último tipo são 

as políticas ou programas diferenciados de desenvolvimento rural, geralmente direcionados a 

segmentos empobrecidos do campesinato, num esforço de integração entre política agrícola e 

agrária levando em conta suas especificidades e particularidades, o autor afirma que por 

melhor que sejam concebidas tais políticas no Brasil sempre se enfrentará grandes e terríveis 

dificuldades em função da grande concentração da população nas áreas urbanas, da 

articulação da agricultura aos interesses da indústria e da falta de condições de influenciar os 

rumos das políticas econômicas e sociais. 

Na verdade, eles são os principais excluídos dessas políticas de modo que sua luta é, 

antes de mais nada, pela conquista da condição de cidadãos com os mínimos direitos 

políticos, econômicos e sociais (DELGADO, 2001). 

O estatuto da terra diz, em seu parágrafo segundo, artigo primeiro, que: 

 

Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade 

da terra que se destine a orientar, no interesse da economia rural nas atividades 

agropecuárias seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 

harmonizá-la num processo de industrialização do país. (DULLEY, 1998). 

 

A partir dessa definição, Dulley (1998) coloca que o que se chama de política 

agrícola na verdade é política agrária, uma vez que a ação do Estado se dá sobre uma estrutura 

agrária e como tal considera-se a estrutura agrária a estrutura institucional da produção 

agrícola, compreendendo, em primeiro lugar, a posse e o uso da terra, o regime legal, a 
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distribuição da propriedade da terra em recursos naturais renováveis (estrutura fundiária) e 

das explorações agrícolas entre estratos de tamanho, o sistema conforme se explora a terra e 

se distribui o produto da mesma entre o que a explora e o proprietário, o assalariamento rural 

e as relações de trabalho em geral. Afirma, ainda, que para a consecução de tal política, seus 

objetivos são alcançados por elementos moldadores (instrumentos de política agrária), como a 

organização do crédito, produção e comercialização, os serviços dos governos e empresas 

privadas, as populações rurais, tais como: assistência técnica, comunicação, energia, vias de 

transporte e armazenagem. 

Desta forma, o autor afirma que a política agrária constitui-se numa resultante de 

contradições que ocorrem nas relações de produção de uma formação econômica capitalista e 

de sua interação com seus níveis político, jurídico e ideológico, e que se expressa para a 

sociedade através da ação do aparelho do Estado e também do aparelho privado, a partir de 

uma determinada estrutura agrária.     

As políticas públicas de qualquer ordem adquirem no Brasil um caráter bastante 

complexo, uma vez que, conforme afirma Cardoso (1975, apud DELGADO, 2001), o caráter 

básico do Estado no Brasil pós-1964 é de um estado de desenvolvimento capitalista, orientado 

para a promoção da acumulação de capital, da industrialização e da modernização, situação 

esta contraditória em relação aos setores empobrecidos e minorias da população. 

  

 2.3 A PEQUENA PRODUÇÃO NO MUNDO 

  

Dos trabalhos realizados para analisar a pequena produção no mundo, chama 

especial atenção o de Lamarche (1997), que caracteriza a pequena produção no Canadá, 

França, Brasil, Polônia e Tunísia. Segundo o autor, não existe nos cinco países um modelo 

produtivo absoluto, ou seja, a pequena produção em nível mundial convive com a 

dependência maior ou menor de mercado, dinheiro, técnicas de produção, e afirma o autor que 

ser pouco dependente pode ser fator de liberdade ou dificuldade. 

A pequena produção apresenta características de lógica de mercado e de pouco ou 

nenhuma relação com a família, principalmente na França (43%) e Canadá (30%), países ricos 

onde a pequena produção apresenta alto nível de dependência financeira, tecnológica e 

comercial. Na Polônia (29%), os estabelecimentos seguem essa lógica, porém o predomínio é 

de um envolvimento de mão-de-obra familiar (34,8%), algo parecido com a Tunísia, onde em 

torno de (36%) dos estabelecimentos também seguem essa lógica. 
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A pequena produção camponesa também está presente, porém é marginal na França 

(7,4%) e no Canadá (7,6%), e representam no Brasil, 21,5%; na Tunísia, 21,4%, e na Polônia, 

19%. 

As condições de produção dos produtos franceses e canadenses, afirma Lamarche, é 

boa e suas principais preocupações são as estruturas e instabilidades do mercado; os 

poloneses vivem a transição de regime, já os brasileiros e tunisianos apresentam dificuldades 

de acesso à terra e às condições de mobilidade social. 

 

2.4 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO CENTRO-OESTE E A PEQUENA PRODUÇÃO 

 

No Centro-Oeste, em função especificamente do processo histórico de ocupação, 

dado pela “ocupação pecuarista” (DOLES, 1995) baseada numa atividade extensiva, verifica-

se um predomínio da grande produção em relação à pequena produção, e esta, por sua vez, 

apresenta um caráter marginal, conforme dados de estudo realizado pelo convênio FAO/Incra 

com base no censo agropecuário de 1995/96 – IBGE. As propriedades de cunho familiar 

representam 66,8% do total das propriedades da região Centro-Oeste, diferente dos 85,2% em 

nível nacional, ocupando apenas 12,6% da área. Em termos de mão-de-obra, emprega 54,1% 

do pessoal ocupado na agricultura, produzindo somente 16,3% do valor total da produção 

agropecuária da região. 

Com a decadência da mineração no século XIX houve um significativo 

desenvolvimento da exploração rural visando à subsistência dos arraiais com pouca 

comercialização fora do Estado, conforme Estevam (2001). A estrutura fundiária firmou-se 

através da posse, mesmo que a ocupação das terras só se fizesse legalmente por concessão de 

sesmarias, os agricultores, sem preocupação com títulos de propriedade, apoderaram-se delas 

à margem das leis. Duas frentes de penetração se estabeleceram no Estado, uma proveniente 

do Nordeste, com criadores de gado e seus rebanhos que pelo rio São Francisco espalharam-

se pelo oeste baiano até chegar em território goiano, e outra vinda de São Paulo e Minas 

Gerais, pelos caminhos da mineração, que se instalaram no sul e sudeste da província 

(DOLES, 1995). A pecuária extensiva de corte se transformou em atividade predominante 

uma vez que dispensava maior utilização de mão-de-obra e também pelo fato da inexistência 

de capital para investir como se exigiria na agricultura (ESTEVAM, 1999). 

De acordo com Chaul (1997), a pecuária foi o setor que conseguiu garantir o 

desenvolvimento inicial de um mercado interno. Nesse período, a comercialização com outras 

regiões do país era incipiente, restringindo-se a poucos contatos com o Triângulo Mineiro. 
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Na fase de ocupação agrícola no início do século XX, a interligação rodoferroviária 

com o Sudeste foi de fundamental importância possibilitando a chegada dos produtos goianos 

ao mercado do litoral e a ocupação de várias áreas da região sul do Estado, sobretudo no 

chamado “Mato Grosso de Goiás”. A marcha do café vinda de São Paulo e Minas Gerais e o 

início da industrialização e urbanização do centro-sul do país provocaram a busca por terras 

de cultura na região, lançando as bases de uma agricultura de caráter comercial (CHAUL, 

1997). 

A expansão da produção agrícola e a ligação do Estado a centros consumidores 

maiores, tornou o sul e o sudoeste goianos grandes produtores de arroz, milho e feijão, 

chegando a produzir metade da produção de Goiás e a provocar uma mudança no modo 

produtivo dominante. 

Nessa fase de ocupação territorial, segundo Guimarães (1988), ao que tudo indicou, 

os conflitos pela posse da terra não foram significativos. 

Após a década de 1930, com a política governamental da “marcha para o oeste”, o 

Estado de Goiás foi um dos focos visados para incorporação ao processo produtivo nacional, 

marcado com a chegada da ferrovia em Anápolis, a fundação de Goiânia e a criação da 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no atual município de Ceres, cujo objetivo era o 

assentamento de pequenos produtores em novas áreas de abertura no meio-norte do Estado 

(DOLES, 1995). A lógica desse processo era a expansão do capital, um patrocínio do estado 

cujos objetivos eram a interiorização e promoção da ocupação dos vazios demográficos do 

país. Também havia uma preocupação com a produção, o mercado, a posse de terras para os 

pequenos lavradores e a direção de correntes migratórias (GUIMARÃES, 1988). 

Na década de 1950, as formas de ocupação e apropriação de novas terras fizeram 

aumentar o fluxo migratório e multiplicar as pequenas propriedades com áreas até 100 

hectares, segundo Estevam (2001). Nesse período, a terra torna-se equivalente mercadoria, 

havendo confronto entre as frentes de expansão e pioneira, passando a eclodir conflitos 

sociais, e a questão alcançou um significado político de peso. Os processos de grilagem e 

legalização de terras sempre prejudicaram os pequenos produtores, conforme Guimarães 

(1988). Essa ocupação da parte média e do norte do Estado coincidiu com dois outros marcos 

da política econômica desenvolvimentista em vigor no Brasil à época: o início da construção 

de Brasília em 1956 e a construção da estrada Transbrasiliana, que viria a ser a BR-153, 

favorecendo ao longo da estrada a incorporação das terras ao processo de expansão do capital. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, sob a áspide do estado autoritário, o setor 

agrário brasileiro, impulsionado pelo processo de “modernização conservadora”, adquiriu um 
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novo padrão. O Centro-Oeste teve sua produção agrícola organizada para exportação em 

função da demanda internacional, culturas de exportação com as de soja, algodão e milho 

passaram a ocupar posição de destaque na nova formação agrária do Estado (BORGES, 

2000). A partir da década de 1960, observou-se um decréscimo no número de propriedades 

com área entre 100 e 500 hectares (GUIMARÃES, 1988), apontando para uma concentração 

fundiária concernente ao modelo produtivo adotado. Na década de 1970, Goiás firmou sua 

produção agropecuária através do viés da “modernização conservadora”, privilegiando a 

grande propriedade em associação com o capital externo (DOLES, 1995). Chama a atenção 

nesta época a criação da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), 

como instrumento de política desenvolvido pelo Estado, provocando um processo de 

colonização acelerado e poupador de trabalho. Além deste, chama a atenção o Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), cujo objetivo era a modernização das atividades 

agropecuárias no Centro-Oeste e oeste de Minas, principalmente através da concessão de 

crédito, privilegiando a grande produção e favorecendo a concentração fundiária, de acordo 

com Estevam (1998). 

Na década de 1980, consolida-se a ocupação capitalista de Goiás e do Centro-Oeste, 

onde a aliança da grande propriedade agrícola com as grandes empresas de capital externo, 

produtores de máquinas e insumos, além da política de crédito do governo, mais uma vez 

desfavorecem a pequena produção, conforme afirma Domiciano (2007), observa-se o 

trinômio grande propriedade, capital comercial e agroindústria. A tendência de concentração 

agrária através das grandes propriedades, prevaleceu também na década de 1990 em 

detrimento da pequena produção. 

 

A exclusão em relação a instrumento creditícios, as precárias condições de 

comercialização dos produtos, a insuficiente assistência técnica e até mesmo a baixa 

formação escolar e profissional dos produtores, ou seja, também em Goiás denota-se 

o abandono da agricultura familiar, historicamente marginalizada pelas políticas 

públicas que poderiam alavancar o seu desenvolvimento econômico e social 

(CAUME, 1997). 

 

2.5 PEQUENA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA REGIÃO DE MARA ROSA 

 

O município de Mara Rosa encontra-se localizado na microrregião de Porangatu, na 

mesorregião norte de Goiás, conforme mapa 1. É cortada no sentido norte-sul pela rodovia 

Belém-Brasília, a BR 153, intermediando as duas bacias hidrográficas dos rios Araguaia e 
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Tocantins. Pelo Censo IBGE de 2000, contava com uma população de 11.939 habitantes, 

sendo que desta 69,8% urbana e 30,2% rural (SEPLAN-GO/SEPIN, 2003).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Micro Região de Porangatu 

Fonte: SEPLAN/SEPIN, 2005 (adaptação: CARVALHO, J. C., 2008) 
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Segundo Baltazar, citada por Marinozzi (2002), desde a sua colonização, no século 

XVIII, a região de Mara Rosa é conhecida como o Sertão do Amaro Leite, em alusão ao nome 

de um de seus desbravadores, que adentrou terras goianas, na confluência dos rios Paranaíba e 

Araguaia, na busca pelo eldorado. Com a descoberta de ouro, às margens do rio do Ouro, em 

1742, fundou-se o arraial de Santo Antônio do Amaro Leite, incorporado ao distrito de 

Traíras, pertencente ao município de Goiás. Em 1831, foi anexado como distrito ao município 

de Pilar e após cem anos, com a criação do município de Santana (atual Uruaçu), passou a 

pertencer ao mesmo. Amaro Leite emancipou-se pela Lei Estadual de nº 760, de 1953, tendo 

sido instalado o município em 1º de janeiro de 1954. Em 1963, o nome do município foi 

alterado para Mara Rosa e feita a transferência de sua sede administrativa para a localidade 

onde funciona hoje, em virtude de melhores condições de infra-estrutura oferecidas para um 

melhor desenvolvimento da cidade, em comparação com as limitações como a falta de água e 

relevo mais acidentado da antiga Amaro Leite (MARINOZZI, 2002). 

Como no desenvolvimento da trajetória da economia goiana, com suas várias fases, a 

região de Mara Rosa, de alguma forma, segue os mesmos passos no desenrolar de suas 

atividades econômicas. Nas origens, no século XVIII, a atividade preponderante era a 

mineração, onde paralelamente se desenvolvia uma agricultura de subsistência. Foi nessa 

época que os garimpeiros e escravos introduziram na região a planta do açafrão ou curcuma 

(Curcuma longa L.), os primeiros para marcar os pontos de suas lavras, e os segundos usando-

a como tempero. Desde então, a planta se desenvolveu nas margens dos córregos e rios da 

região, onde encontrou climas e solos favoráveis, Baltazar (1999, apud MARINOZZI, 2002). 

No final do mesmo século e início do século XIX, com o esgotamento da atividade 

mineradora, foi havendo uma mudança lenta e gradual na economia de todos os arraiais 

goianos, no que Estevam (2004) chamou de “transmutação produtiva”, até que, com a 

exaustão das minas, praticamente todas as regiões já se dedicavam à exploração agropecuária. 

Segundo Doles (1995), muitos arraiais tiveram as suas populações diminuídas “e a vida da 

capitania ruralizou-se sob a égide da pecuária”; muitas pessoas se deslocaram para as 

fazendas, para a criação extensiva do gado (criado solto, na “brabeza”). Mais tarde, acossadas 

pelos índios e atemorizadas por ladrões de gado, além do enfraquecimento do comércio com 

certas regiões do Nordeste, estas pessoas acabaram por deixar a região, que passou a se 

constituir num dos vazios demográficos do meio-norte e norte do Estado (DOLES, 1995; 

BORGES, 2000). 

Por quase cem anos essa situação perdurou-se, até que, com o transcorrer do 

Movimento da Marcha para o Oeste, a região passou a ser palco de intensa luta pela ocupação 
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e posse de terras. A frente de expansão atingiu o meio-norte goiano, que nesse momento ainda 

era uma região que ostentava as seguintes características, segundo Amado citada por 

Guimarães (1988): “a terra era pouco valorizada e havia alta concentração da propriedade 

fundiária”. A construção da rodovia Belém-Brasília deixou transparecer a situação regional, 

como frisou Guimarães (1988): 

 

Além das grandes fazendas do município, existia na região norte, uma área de 80000 

alqueires goianos de terras devolutas. Em 1948, com a construção da estrada 

rodoviária transbrasiliana, rompeu-se o isolamento e as terras começaram a ser 

valorizadas e delimitadas/demarcadas. Em conseqüência, intensificou-se o fluxo 

migratório de fazendeiros, principalmente os de Minas Gerais e estados do nordeste, 

que procuravam fixar-se nas terras devolutas. 

 

Duarte (1998) também destacou a predominância na região de “grandes e médios 

estabelecimentos, com pouquíssimos empregados e parceiros. As terras eram ocupadas tanto 

por posseiros, que desenvolviam a pequena agricultura, quanto por proprietários, que se 

ocupavam basicamente com a pecuária extensiva”. 

A partir de então, intensos conflitos entre posseiros, grileiros e fazendeiros se 

estabeleceram na região, como expuseram Carneiro (1988) e Guimarães (1988). Em 

conseqüência de não haver no país uma política efetiva de ocupação de terras, as lutas 

acabaram sendo vencidas pelos mais fortes, os grandes fazendeiros ou seus representantes que 

conseguiram sobrepujar pela força ou economicamente aos posseiros e pequenos proprietários 

rurais. Além disso, já nos anos 1960 e 1970, com os governos militares, outro fator contribuiu 

para o aumento da concentração fundiária regional: a política de incentivos e de crédito para 

os grandes empreendimentos agropecuários (BORGES, 2000). 

Segundo o mesmo autor, a abertura da fronteira norte reestruturou os espaços 

urbanos e agrário regional, houve um deslocamento populacional do vale do Tocantins para a 

faixa da beira da estrada Belém-Brasília e para a bacia do médio Araguaia, “o que possibilitou 

a abertura de fazendas de gado, a expansão da cultura do arroz e a extração de mogno”, 

Valverde e Dias (1980, apud BORGES, 2000), desenvolvendo aí “uma sociedade das 

margens”, antes, do rio Tocantins, depois, da rodovia ou do rio Araguaia. Dentre os centros 

urbanos que se desenvolveram nas imediações destacaram-se Ceres, Uruaçu e Porangatu. 

Após a construção da rodovia BR 153, na região de Mara Rosa, várias áreas foram 

desmatadas para a implantação de lavouras e pastagens, em particular a cultura do arroz, no 

plantio de abertura de novas terras, realizadas nas grandes propriedades. Os pequenos 

proprietários praticavam a agricultura de subsistência, enquanto que uma parcela de 
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trabalhadores rurais atuava como parceiros e arrendatários nas grandes propriedades na 

rizicultura (MARINOZZI, 2002).  

Foi nos anos de 1960 que começaram a ser implantados os primeiros plantios 

comerciais de açafrão, que até então se desenvolvia vegetativamente pelas beiras de córregos 

e rios da região, nos locais mais úmidos, sendo a sua exploração incipiente e extrativista, 

realizada por algumas pessoas do município, para o seu próprio uso culinário. Através da 

interligação rodoviária do norte goiano com o centro-sul do país, principalmente com São 

Paulo, fez surgir uma demanda pelo produto por parte das indústrias alimentícias de corantes 

e temperos, que passou a ser suprida pelos compradores intermediários (MARINOZZI, 2002). 

De acordo com o mesmo autor, a cultura do arroz manteve-se até o final dos anos 

1970, quando a partir desse momento, a pecuária extensiva de corte passou a ser a atividade 

econômica mais significativa do município, mantendo-se dessa forma até meados de 1990, 

passando a dividir espaço com a pecuária leiteira. A população rural do município, que nos 

anos de 1970 era próxima de 85%, apresentou um decréscimo de quase 3 vezes, atingindo a 

casa de 30% em 2000, conforme a Tabela 1. Alguns fatores podem ser apontados como sendo 

a causa para essa redução: primeiramente, a atividade pecuária, que era poupadora de trabalho 

no campo; depois, a divisão do Estado de Goiás e a conseqüente criação do Estado de 

Tocantins em 1988 – desmembrado de Goiás –, para onde migraram várias pessoas da região, 

e, por último, a divisão de uma parte do município para a constituição do município de 

Amaralina, que contava com 2.831 habitantes pelo Censo de 1996. 

 

Tabela 1 – População rural e urbana do município de Mara Rosa – 1970-2003 

 

Ano População 

 Urbana % Rural % Total 

1970 1902 15,56 10317 84,44 12219 

1980 5210 24,27 16257 75,73 21467 

1991 7676 36,05 13615 63,95 21291 

1996 (*) 8454 56,87 6412 43,13 14866 

2000 8339 69,84 3600 30,16 11939 

2003 (**) 9101 77,94 2576 22,06 11677 
Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN -2003. 

* Emancipação do município de Amaralina 

** Estimativa 

  

Seguindo a mesma linha histórica do que aconteceu em Goiás, em que a supremacia 

da grande propriedade prevaleceu em praticamente todas as fases de seu desenvolvimento, em 

Mara Rosa essa trajetória também não foi diferente. Coincidentemente, a localidade passou 
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por todos os ciclos econômicos vivenciados pelo Estado e, mesmo numa região marcada pelos 

enfrentamentos pela posse e domínio da terra, a concentração fundiária sobressaiu-se. 

Conforme os dados da Seplan-GO/Sepin-2003, dos imóveis rurais cadastrados no Incra por 

município, a grande propriedade em Mara Rosa representa apenas 3,6 % do total dos 

estabelecimentos do município, ao passo que a pequena agricultura, por essa metodologia, 

tratada por pequena propriedade, levando-se em conta o critério de área do IBGE, atingiu 

77,27% dos estabelecimentos, quer seja, de cada quatro estabelecimentos, três são 

estabelecimentos familiares, como mostra a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 - Imóveis rurais cadastrados no INCRA – município de Mara Rosa – 2003 

 

Tipos de 

propriedade 

Classes de área 

(ha) (*) 

Nº de imóveis Área ocupada (ha) 

Nº % Área % 

Pequena 0 a 240 1030 77,27 88551 31,48 

Média Mais de 240 a 900 255 19,13 111047 39,48 

Grande Mais de 900 48 3,60 81681 29,04 

Total  1333 100,00 281279 100,00 
Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN -2003 

* O módulo fiscal para o município de Mara Rosa é de 60 ha 

 

O município apresenta um setor agropecuário baseado na pecuária extensiva de gado 

de corte e de leite, entremeada com outras explorações que dão suporte à atividade, 

principalmente a cultura do milho e algumas culturas ligadas à subsistência, com baixa 

representatividade no contexto econômico, como é o caso da cultura do arroz. Em termos de 

volume de produção, segundo a Seplan-GO/Sepin-2003, a pecuária de corte atingiu 145.000 

cabeças em 2002, e a leiteira produziu 19 milhões de litros de leite, no mesmo ano. A cultura 

do milho ocupou uma área de 3.000 ha, com um total de 8.400 toneladas, enquanto que a 

rizicultura cobriu uma área de 800 ha, com uma produção de 1.040 toneladas de arroz em 

casca no ano de 2003, conforme as Tabelas 3 e 4: 

 

Tabela 3 - Principais explorações da pecuária do município de Mara Rosa-2006 

 

Especificação Quantidades 

Bovinos (cabeça) 120000 

Suínos (cabeça) 2250 

Galinhas (cabeça) 9800 

Vacas ordenhadas (cabeça) 13000 

Produção de leite (1000 l) 17300 
Fonte: IBGE -2006  
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Tabela 4 - Principais explorações agrícolas do município de Mara Rosa-2008 

 

Cultura Área (ha) Produção (t) 

Açafrão (in natura) 250 5000 

Arroz requeiro 600 1200 

Banana 70 420 

Cana-de-açúcar 20 612 

Mandioca 80 720 

Milho 800 2400 

Gergelim 140 120 
Fonte: IBGE/Levantamento sistemático da produção agrícola (LSPA) – 2008 

 
Pelo Censo Agropecuário 1995-96-IBGE, a região de Mara Rosa produziu cerca de 

90% da quantidade de açafrão produzida no estado de Goiás, que por sua vez 

contribuiu com aproximadamente 25% da produção brasileira, que era de 4500 

toneladas in natura (MARINOZZI, 2002). 

 

À vista dos dados apresentados, sobre a propriedade dos estabelecimentos 

agropecuários, no município de Mara Rosa, apontando para uma concentração fundiária, 

somados a uma atividade baseada na exploração pecuária, que, pela sua própria natureza, é 

poupadora de mão-de-obra, não restou a uma parcela considerável da pequena produção da 

região outra saída senão buscar uma alternativa de obtenção de renda e sobrevivência numa 

cultura que, de alguma forma, já estava arraigada na localidade e no seu cotidiano, a cultura 

do açafrão. Marinozzi (2002) evidenciou as vantagens que Mara Rosa apresentava na 

exploração da cultura, reunindo uma série de ativos da região em relação ao contexto 

nacional, a começar pelo clima da região, com uma estação chuvosa bem definida, que 

permitia o bom desenvolvimento da planta e outra, seca, sem chuvas, bem característica dos 

cerrados, permitindo uma boa secagem do produto, com níveis ótimos de umidade e baixos 

custos de secagem. Outra vantagem era a disponibilidade no local de mudas para o plantio da 

cultura, uma vez que a planta já tinha se ambientado às condições locais. Contava-se também 

com fatores favoráveis à tradição de exploração da cultura que se iniciou nos anos de 1960, 

traduzindo-se em um ativo específico local e na disponibilidade da mão-de-obra, 

principalmente na época da colheita, de maio a novembro, quando esta se apresentava 

desocupada, em função do desencontro do período de maior atividade das outras culturas. 

 

2.5.1 O açafrão 

 

O açafrão da Índia (Curcuma longa L.) é uma das setenta espécies do gênero 

cúrcuma pertencente à família Zingiberiaceae, segundo o Serviço de Apoio às Micro e 



 29 2

9 

Pequenas Empresas (SEBRAE). O açafrão é produzido principalmente na Índia, que é a 

responsável por 50% da produção mundial, além de ser produzido também na China, 

Formosa, Indonésia, Java, Filipinas, Caribe, norte da Austrália e na América do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Lavoura de açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

O açafrão pode ser utilizado de várias formas, como óleo na indústria de perfumaria, 

em pó para o preparo do condimento oriental “curry”, componente de sopas desidratadas e em 

outros alimentos, como corantes (MILHOMEM, TEIXEIRA, 1999). 

São três os produtos de cúrcuma hoje disponíveis comercialmente, o pó usado em 

pastas, mostardas e condimentos, a oleoresina, obtida por estação com solventes do pó de 

cúrcuma com cerca de 12% de rendimento, cuja função predominante é colorir picles, 

maioneses, mostarda, revestimento de produtos cárneos, massas, sucos, queijos e manteiga, e 

o extrato de curcumina purificado, corante sem aroma, utilizado em alimentos quando o 

aroma da cúrcuma corante é indesejável, Santos e Oliveira (1991, apud MILHOMEM, 

TEIXEIRA, 1999). 

A maior utilização no Brasil é na indústria da massa, 50% do total consumido, sendo 

que o macarrão feito com trigo mole representa de 75 a 80% do total, fazendo deste alimento 

o principal utilizador de curcumina (MARINOZZI, 2002). 

O rizoma de cúrcuma é utilizado como repelente de insetos na Índia e no Paquistão, 

ação repelente atribuída ao odor pungente, e tem sido amplamente utilizado na medicina 
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indiana devido aos efeitos antiinflamatório, antiartrítico, regulador das funções biliares, 

redutor de níveis de colesterol e afecções da pele devido a impurezas do sangue. Extratos de 

cúrcuma demonstraram efeitos antiinflamatórios, inibidores de edema, efeito similar ao 

cortisona, conforme afirmam Milhomem e Teixeira (1999), sendo hoje a principal 

potencialidade de uso e conseqüente valorização do açafrão, expectativas essas que também 

chamam a atenção dos produtores de açafrão de Mara Rosa.  

    

2.5.2 A produção camponesa do açafrão 

 

A pequena produção de açafrão de Mara Rosa apresenta seus limites a partir das 

conveniências do grande proprietário ou do capitalista, que cria condições, fruto da ação do 

capital e do capitalista, que expropria seu espaço e seu trabalho, quando proletário ou sua 

renda quando rendeiro ou parceiro, bem como tem sido afetada pelo Estado como proponente 

de políticas. O produtor de açafrão é produtor em precárias condições (Foto 2), onde há 

limites quanto a tecnologia, fazendo que o trabalho braçal, as técnicas de cultivo e colheita 

estejam a margem da produção agrícola moderna vigente, isto é compensado pelo aumento do 

esforço, tempo de trabalho e exposição a riscos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Produtor de açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 
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Entende-se que estão envolvidos nesta categoria os pequenos proprietários rurais, os 

assentados, os arrendatários, os parceiros e os integrados à agroindústria e que também 

configuram o conceito de produção camponesa, Archetti e Stolen, (1975 apud SANTOS, 

1978) definem economia camponesa a partir de dois critérios básicos: predomínio da força de 

trabalho doméstica (familiar) e ausência de uma acumulação sistemática de capital. 

Enfatizando a importância do segundo critério, diferenciam por ele o camponês do tipo de 

produtor definido como “farmer”: um “farmer”, dessa maneira, é um produtor que combina 

trabalho doméstico com o trabalho assalariado e que acumula capital, o que permite em um 

prazo significativo ampliar o processo produtivo, aumentando a produtividade do trabalho. 

A lógica da produção camponesa foi descrita por Santos (1978) na seguinte maneira: 

o camponês é a personificação da forma simples de mercadorias, na qual o produtor direto 

obtém a propriedade dos meios de produção (terra, objeto de trabalho e outros meios de 

trabalho) e trabalha com esses meios de produção. Essa combinação de elementos faz com 

que o camponês se apresente no mercado como vendedor dos produtos do seu trabalho, como 

produtor direto de mercadorias. Como produtor, venderá seus produtos para adquirir outros 

qualitativamente diferentes, que possam satisfazer suas necessidades de consumo ou 

produtivo. 

Segundo o mesmo autor, a circulação simples de mercadoria, vender para comprar, 

serve de meio a um fim situado fora da circulação, a apropriação de valores-de-uso, a 

satisfação de necessidades. Assim, a produção camponesa realiza o ciclo mercadoria-

dinheiro-mercadoria, ou seja, o processo de vender para comprar, culminando o ciclo de 

obtenção de valores de uso; a mercadoria é retirada da esfera da circulação e introduzida na 

esfera do consumo camponês.  

Em Mara Rosa o resultado da produção não leva a um acúmulo sistemático de 

capital, conforme as conversas com os produtores durante o trabalho de campo, diziam eles 

que com a venda da produção do açafrão o dinheiro apurado custeia a nova safra, garante a 

aquisição dos variados meios de produção quando necessárias dos meios de trabalho (arame, 

arado, enxada, enxadão, máquina de cortar o açafrão colhido, lona), além de promover o 

sustento da família até a próxima safra. O trabalho do produtor de açafrão é transformado em 

produto, que vendido é transformado em condições de vida para sustentar o trabalho dele e da 

família que produz açafrão. 

Normalmente, a produção camponesa, ou seja, a pequena produção combina duas 

atividades econômicas: a produção de meios de vida, usada para consumo próprio da família, 

como, por exemplo, hortaliças, banana, abóbora, mandioca, feijão e produtos de origem 
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animal, variando conforme a região, podendo por vezes ser comercializado o seu excedente e 

a produção de mercadorias, este um produto principal, normalmente com valor de mercado 

maior para ser utilizado no processo mercadoria-dinheiro-mercadoria, mas sempre neste 

processo. Já a produção capitalista utiliza o fluxo dinheiro-mercadoria-dinheiro, onde não se 

vende para comprar, mas se investe para gerar produto para gerar dinheiro. Obviamente, a 

estrutura e objetivo criam situações totalmente diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Agricultura de subsistência 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Neste sentido, assim Marx descreve esses ciclos:  

   
O ciclo M-D-M parte de um extremo constituído por uma mercadoria e conclui no 

outro configurado por outra mercadoria, a qual sai da circulação e entra na órbita do 

consumo. Portanto, o consumo, a satisfação de necessidades, em uma palavra, o 

valor-de-uso, é seu objetivo final. D-M-D, ao contrário parte do extremo constituído 

pelo dinheiro e retorna finalmente a esse mesmo extremo. Seu objetivo 

impulsionador e seu objetivo determinante é, portanto, o valor-de-troca mesmo. Na 

circulação simples de mercadoria, ambos os extremos possuem a mesma forma 

econômica. Ambos são mercadorias. E, alem disso, são mercadorias com igual 

magnitude de valor. Mas são valores-de-uso qualitativamente diferentes, por 

exemplo, trigo e roupas de vestir. O intercâmbio de produtos, a mudança dos 



 33 3

3 
diferentes materiais nos quais o trabalho social se representa configura aqui o 

conteúdo do movimento (MARX, 1984).  

   

Assim, no processo dinheiro-mercadoria-dinheiro, o refluxo do dinheiro está 

condicionado pela forma como foi gasto e no processo mercadoria-dinheiro-mercadoria, o 

dinheiro vai ser consumido na compra de outra mercadoria não produzida na propriedade 

rural, como foi descrito anteriormente. 

Nessa dissertação já foram citados, conforme Santos (1978), dois elementos da 

produção camponesa, ou seja, a força de trabalho familiar e a reprodução simples da produção 

camponesa. Porém, conforme o mesmo autor, são elementos importantes a prática de ajuda 

mútua, através do mutirão ou formas similares, a força de trabalho assalariada, ocupada 

quando a força de trabalho familiar não é suficiente, a socialização do camponês através da 

iniciação das crianças como personagens da divisão social do trabalho, a propriedade da terra, 

como propriedade direta de instrumento de trabalho que pertence ao próprio trabalhador e não 

instrumento de exploração, a propriedade dos meios de produção, como as ferramentas para o 

cultivo, a jornada de trabalho, variável em função da época do ano e, por último, o trabalho 

acessório.  

O trabalho acessório, o trabalho familiar e a propriedade da terra são elementos 

cruciais da pequena agricultura. A propriedade da terra, pelo fato da grande concentração 

fundiária. O trabalho familiar, por representar a maior força de trabalho ocupada no campo, e 

o trabalho acessório, porque tem sido a única forma complementar de receita do pequeno 

produtor. O trabalho acessório, também chamado de pluriatividade, remete a um fenômeno no 

qual os componentes de uma unidade familiar executam diversas atividades com o objetivo de 

obter uma remuneração pelas mesmas, que tanto podem se desenvolver no interior como no 

exterior da própria exploração, através da venda da força de trabalho familiar, da prestação de 

serviços a outros agricultores ou de iniciativas centradas na própria exploração-

industrialização ao nível de propriedade, como o turismo rural, agroturismo, artesanato e 

diversificação produtiva – “que conjuntamente impliquem no aproveitamento de todas as 

potencialidades existentes na propriedade e/ ou em seu entorno” (ANJOS, 2003). A 

pluriatividade, ou trabalho acessório, portanto, não se trata de um fenômeno conjuntural, mas 

o resultado de um amplo processo de transformação da agricultura, em correspondente 

sincronia com a dinâmica da economia em geral e no marco da profunda reestruturação que 

atravessa o modo de produção capitalista (ANJOS, 2003). 

Esse fenômeno não representa uma situação inteiramente nova no modo de 

funcionamento das formações sociais e econômicas agrárias. Podemos lembrar os estudos de 
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Lógica pouco familiar 

Chaynov (1974) e Kautsky (1980) que se referem aos “trabalhos acessórios” e às “outras 

atividades não agrícolas” como formas complementares de obtenção de renda e inserção 

econômica de pequenos proprietários. Lembrando, mais uma vez, que o modelo proposto pelo 

modo capitalista marginaliza a pequena produção, criando situações como as descritas. 

 A partir de estudos de varias regiões do mundo, Lamarche (1998) desenvolveu um 

modelo esquemático onde representa a agricultura camponesa dentro da lógica de produção 

familiar em contraste com uma lógica do grau de dependência do mercado, conforme 

Esquema 1. Segundo Lamarche (1998), no esquema proposto, o quadrante A, representa a 

pouca participação da família na produção, a terra é equivalente a mercadoria e utiliza-se a 

força de trabalho assalariado sistematicamente; no quadrante B; distingui-se do anterior pela 

importância da família, a produção é pensada em forma de renda e o trabalho em forma de 

salário. O quadrante C define-se por uma forte predominância do trabalho familiar e fraca 

dependência externa, o objetivo é satisfazer as necessidades da família. No quadrante D 

constituí-se uma produção onde se busca a diminuição do papel da família nas relações de 

produção e o aumento da maior autonomia possível. 

 

Esquema 1 – Modelo da lógica produtiva familiar X grau de dependência do mercado 
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Fonte: LAMARCHE, 1993 
Lógica muito familiar 



 35 3

5 

O modelo de agricultura camponesa e de subsistência se caracteriza por uma forte 

inserção da família no processo produtivo e uma fraca dependência exterior. Lamarche (1998) 

afirma que predominam estabelecimentos que produzem pouco e utilizam técnicas 

tradicionais. Até aqui, Lamarche (1998), corrobora com Santos (1978), uma vez que os 

componentes da lógica de produção camponesa expressam alternativas para pouca 

dependência externa, como as práticas de ajuda mútua, e a socialização da criança, porém 

admitindo um relacionamento externo através do trabalho acessório. Obviamente, por este 

modelo vê-se que nem sempre uma produção familiar é camponesa, visto que o modelo de 

produção empresa familiar, tem como base de produção a família, mas muito dependente do 

mercado e o modelo da agricultura familiar moderna implica numa diminuição da presença da 

família.  Em Mara Rosa o que se observa é presença da produção camponesa, uma vez que 

seus elementos lá se apresentam em maior ou menor grau, caracterizando esta categoria. 
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3 POLÍTICAS AGRÍCOLAS E AS DIFICULDADES DA PEQUENA PRODUÇÃO 

 
3.1 A PEQUENA PRODUÇÃO E O PRONAF   

 

O processo de produção do açafrão tem sido desenvolvido de forma bastante 

rudimentar, utilizando tratores alugados para o preparo do solo, tração animal para 

sulcamento, normalmente não se utiliza adubo, o plantio é manual e o processamento utiliza 

máquinas rudimentares e inadequadas, além de terreiro de secagem de terra, Milhomem e 

Teixeira (1999) afirmam que tais procedimentos não proporcionam uma produção satisfatória 

e nem uma qualidade desejável para o produto final. Obviamente, tais condições rudimentares 

chamam atenção, como descrito anteriormente, trata-se de produtores pobres e postos à 

margem da produção capitalista. 

Em documento intitulado Estudo Socioeconômico da Região Norte de Goiás, 

Seplan/Sebrae (2003), o governo de Goiás aponta dezenove políticas públicas para o 

desenvolvimento do norte goiano, a saber: 

 

 Consolidação da região como pólo industrial de cerâmica vermelha, visto que o norte 

goiano é grande produtor de cerâmica vermelha (telhas, blocos e lajes) com várias 

indústrias instaladas e com capacidade de expansão; 

 Estimulação à cooperação entre os municípios da região, através de consórcios 

intermunicipais; 

 Promoção dos turismos ecológico, rural e de aventura; 

 Produção de animais aquáticos – A região possui água e temperatura ideal para a 

produção de peixes, camarões, tartarugas etc. no Vale do Araguaia, nos lagos e nos 

diversos rios e ribeirões ali existentes; 

 Fomentar a produção, produtividade e o processamento industrial de frutas (abacaxi e 

manga), palmito, banana e mandioca, todos produtos com vantagem comparativa e poder 

concorrencial na região; 

 Fomentar a produção de cana-de-açúcar ao longo do eixo da planejada Ferrovia Norte Sul, 

objetivando torná-la pólo sucroalcooleiro, sobretudo visando à produção de álcool, 

combustível a ser escoado pela Ferrovia, com destino às regiões Norte e Nordeste do país 

e ao mercado internacional, especialmente o norte-americano, cuja legislação elevou o 

índice de inclusão do álcool à gasolina; 
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 Estimulação da cadeia produtiva do açafrão em Mara Rosa através de incentivos à 

produção, comercialização e industrialização; 

 Adotar políticas de atração de investimentos industriais para processamento de carne, 

couro e derivados de bovino, uma das mais destacadas vantagens comparativas da região; 

 Articular parcerias, sobretudo com o Sebrae, voltadas ao estímulo da produção, 

manufatura e exportação de produtos com ampla oportunidade de negócios para as MPEs, 

nos quais a região mostrou especialização produtiva, tais como: casas de carne, 

manufatura de açafrão e palmito, exportação de abacaxi e manga, gemologia em 

esmeralda, ourivesaria, artefatos cerâmicos; 

 Dar prioridade, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Goiás, aos 

projetos voltados para o norte goiano, pleiteantes de recursos junto ao Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro Oeste – FCO; 

 Adotar linhas de financiamento pela Agência de Fomento de Goiás, com taxas 

diferenciadas para a região, voltadas especialmente para as cadeias produtivas com maior 

capacidade competitiva, destacadas nesse estudo; 

 Direcionar financiamentos do Banco do Povo para os segmentos produtivos da região com 

forte participação das MPEs, como manufatura de açafrão, carne, cerâmica, gemologia, 

palmito; 

 Promover estudos e seminários regionais que possam orientar o desenvolvimento da 

região com vistas a se antecipar, adequar e potencializar as oportunidades de 

investimentos decorrentes da planejada Ferrovia Norte-Sul, seja na sua fase de 

implantação, seja durante sua operacionalização; 

 Expansão da mineração e da indústria mineral através de linhas de crédito para pesquisa e 

desenvolvimento; 

 Implementação de sistemas de monitoramento ambiental de vegetação e de recursos 

hídricos e, principalmente, mineral; 

 Elaboração do zoneamento ecológico econômico com o objetivo de dotar de bases 

técnicas a espacialização das políticas publicas, visando ao ordenamento do território em 

uma perspectiva econômica, social, cultural e ecológica; 

 Implementação de políticas de planejamento e gestão urbana voltadas para a realidade dos 

pequenos e médios núcleos urbanos, que são numerosos.     
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Portanto, observa-se o que Mueller (1982, apud VIEIRA, 1998) chama atenção de que 

no Brasil as políticas de mudança estrutural são pouco importantes e de que o principal ponto 

a ser observado é o excesso de instrumentos de políticas quantitativos de incentivos de 

mercados, que afetam a produção e a produtividade, além do caráter imediatista dessas 

políticas, no contexto das estratégias seguidas no Brasil, mas as políticas visaram, quase que 

exclusivamente, resultados de eficiência. As contradições capitalistas têm sua expressão 

social através da luta de classe, as quais se traduzem nas relações de trabalho, na competição 

entre os capitais, ou seja, os capitalistas precisam de um poder regulador, o Estado, Graziano 

da Silva (1998, apud VIEIRA, 1998), mas de um Estado que não esteja acima das classes, 

mas sim que possa ser apropriado por esses distintos capitais, contradições que são expressas 

nas políticas públicas. 

As políticas públicas voltadas para a pequena agricultura só tomaram fôlego a partir de 

1996, com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Gasques e Conceição (2001) afirmam que a alta correlação entre pobreza, fragilidade, 

agricultura familiar e concentração fundiária indica a necessidade do Estado atuar de forma 

concentrada no enfrentamento desses problemas; segundo os autores, o Pronaf foi concebido 

para desempenhar este papel. O programa, apesar da competição de condições e recursos para 

a agricultura capitalista, tem sobrevivido. 

Criado em 1995, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar 

(PRONAF) é fruto das lutas e reivindicações dos seguimentos que pressionaram o governo no 

sentido de espaço e reconhecimento, o PRONAF passou a ser a principal política pública do 

governo federal de apoio ao desenvolvimento rural, voltado ao fortalecimento da pequena 

agricultura apresentando como objetivo principal a busca por construir um padrão de 

desenvolvimento sustentável para os pequenos agricultores e suas famílias, por meio do 

incremento e da diversificação da produção, com o conseqüente crescimento dos níveis de 

emprego e renda, proporcionando bem-estar social, qualidade de vida e ampliação do 

exercício da cidadania (SOUZA, 2007). Para tanto, o programa foi criado com as seguintes 

linhas de atuação: 

 

a) Financiamento da produção 

b) Financiamento de infra-estrutura e serviços municipais 

c) Capacitação e Profissionalização 

d) Negociação de políticas com órgãos setoriais 

e) Ajustamento das políticas públicas à realidade da agricultura familiar  
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Segundo as normativas do PRONAF, (Lei 11.326/2006), são beneficiários aqueles 

que mediante Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), documento esse que comprova o 

enquadramento do produtor ao programa, os produtores rurais, silvicultores, agricultores, 

extrativistas, pescadores, remanescentes de quilombos e indígenas que atendam os seguintes 

requisitos: 

 

 Sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários da reforma 

agrária; 

 Residam na propriedade ou em local próprio; 

 Detenham, sob qualquer forma, no máximo quatro módulos fiscais de terra, quantificados 

conforme a legislação em vigor, ou no máximo seis módulos quando se tratar de 

pecuarista familiar; 

 Tenham renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento; 

 Que o trabalho familiar seja a base da exploração do estabelecimento, podendo, no 

entanto, manter até dois empregados permanentes e contar com a ajuda de terceiros, 

quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir. 

  

Em 1999, segundo Schneider (2004), incorporam-se o Programa Especial de Crédito 

para a Reforma Agrária (PROCERA) ao Pronaf, resultando em quatro grupos de 

beneficiários: 

 

 GRUPO A: Assentados da reforma agrária 

 GRUPO B: Miniagricultor familiar até então excluído das linhas de financiamento, com 

renda bruta anual de R$1.500,00 e sem utilização de qualquer tipo de mão-de-obra 

familiar. 

 GRUPO C: Agricultor familiar com renda bruta anual entre R$1.500,00 e R$ 8.000,00, 

podendo utilizar mão-de-obra de empregados temporários. 

 GRUPO D: Agricultor familiar com renda bruta entre R$ 8.000,00 e 27.500,00, podendo 

dispor de até dois empregados permanentes. 

 

Segundo a tabela 5, neste primeiro período o número de contratos/atendimento a 

produtores cresceu numa proporção gigantesca, denotando a necessidade de uma política 

voltada ao segmento. 
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Tabela 5 - Evolução dos contratos do PRONAF entre 1995/1998 

 

Ano Nº de contratos Recursos (R$ 1000,00) Valor Médio (R$) 

1995 32.000 93.000,00 2.906.25 

1996 332.828 649.795,00 1.952.30 

1997 496.550 1.637.440,00 3.297.60 

1998 709.906 1.814.972,00 2.556.60 

Total 1.571.284 4.195.207,00 2.669.92 
Fonte: SCHNEIDER, SILVA E MARQUES (2004) 

 

Tabela 6 - Distribuição de contratos por região entre 1996/1998 

 

Região 1996 1997 1998 

Norte 8.872 6.337 11.989 

Nordeste 44.336 81.271 174.642 

Sudeste 16.364 61.338 80.693 

Sul 259.134 332.307 429.707 

Centro Oeste 3.922 14.697 13.375 

Total 332828 495950 710406 
Fonte: SCHNEIDER, SILVA E MARQUES (2004). 

  

Na Tabela 6 observa-se que a região que mais recursos foram aplicados foi a sul, e os 

autores afirmam que dois motivos foram de grande influência: o peso econômico e influência 

política das agroindústrias do sul, uma vez que os produtos principalmente beneficiados 

foram o fumo, o milho e a soja, além do maior nível de organização e tradição de luta dos 

pequenos agricultores. O Centro-Oeste, com sua gigantesca produção agrícola voltada à 

exportação e calcada na grande produção, apresentou um tímido resultado. 

Uma terceira mudança ocorreu no PRONAF em 2003, no âmbito no Ministério do 

Desenvolvimento Agrário com a criação da Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), 

a qual passou a definir e gerenciar a modalidade de PRONAF infra-estrutura e serviços 

municipais, dando um enforque de desenvolvimento territorial, deixando o município de ser 

unidade de referência dessa linha de crédito, passando-se a beneficiar iniciativas 

intermunicipais. Neste momento, entende-se territórios rurais como espaço físico, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais 

que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde pode-se 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial, 

segundo Schneider (2004). 



 41 4

1 

Depois desta nova unidade de referência, o governo Lula pretendeu mudar o enfoque 

das políticas públicas, passando a atuar no fortalecimento da organização social dos pequenos 

agricultores e a estimular a participação de instituição de representação. A partir de 1º de 

julho de 2008, ocorreu nova alteração da lei pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), deixando de existir os grupos C, D e E, passando agora a denominar-se Agricultura 

Familiar, com taxas de juros variando de 1,5% a 5,5%, contra os 3% a 5,5% praticados 

anteriormente. As taxas de juros por ano para custeio estão distribuídas na seguinte maneira: 

 

Tabela 7 – Taxas de juros do PRONAF, segundo a destinação dos recursos – 2008 

Custeio Investimento 

Valor (R$) Taxa (%) Valor (R$) Taxa (%) 

Até 5000,00 1,5 Até 7000,00 1 

5000,00 a 10000,00 3,0 7000,00 a 18000,00 2 

10000,00 a 20000,00 4,5 18000,00 a 28000,00 4 

20000,00 a 30000,00 5,5 28000,00 a 36000,00 5,5 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – 2008 

 

Em termos atuais, o PRONAF, no que diz respeito aos pequenos produtores de Mara 

Rosa, é a principal fonte de crédito rural público para a atividade, sendo o Banco do Brasil o 

maior agente financeiro, salientando-se que a evolução dos recursos em nível nacional pode 

ser observada no do quadro 1: 

 

PLANO SAFRA/PERÍODO VALORES/BILHOES DE REAIS 

1997/1998 1,300 

1998/1999 2,300 

1999/2000 3,460 

2000/2001 4,200 

2001/2002 4,370 

2002/2003 4,196 

2003/2004 5,400 

2004/2005 7,00 

2005/2006 9,00 

2006/2007 10,00 

2007/2008 - 

2008/2009 13,00 
Quadro 1- Recursos disponibilizados para a pequena agricultura a partir da safra 1997/1998. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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Segundo Di Coimbra (2005), o que se observa é que o volume de recursos 

demandados e utilizados para a atividade do açafrão é significativamente baixo em 

comparação ao total disponibilizado para a região, existindo um desconhecimento por grande 

parte dos produtores quanto às características, benefícios e forma de acesso, porém, com o 

fortalecimento da cooperativa como entidade representativa, a procura aumentou 

significativamente, passando dos R$27.446,00 contratados por 5 produtores em 2002/2003 

para R$ 1.000.000,00 para 150 produtores aproximadamente para a safra 2007/2008, 

conforme entrevistas e conversas com gerente do Banco do Brasil. 

Segundo dados de campo, Mara Rosa possui hoje em torno de 200 produtores de 

açafrão, portanto fica clara a significativa quantidade de beneficiários do PRONAF. 

Apesar de todas as dificuldades, hoje o PRONAF é a principal ferramenta de crédito 

da política nacional da agricultura familiar, estabelecida pela Lei nº11.326, de 24/07/2006, 

que traça diretrizes para a política nacional do setor. 

As entrevistas demonstraram que os dois principais problemas quanto ao aspecto 

produtivo são o crédito (capital) e a mão-de-obra; a exemplo disso, os entrevistados afirmam 

que só não se planta mais por conta desses dois fatores, aliados às dificuldades de 

comercialização. Porém, o PRONAF tem sido o instrumento de apoio financeiro aos 

produtores de açafrão. 

 

 A vantage é que o açafrão é bom de preço, e a dificuldade é o 

dinheiro (...) o açafrão dá mais renda, mais lucro, é vantajoso porque 

em pouca terra dá muito açafrão, a desvantage tá na venda e a 

dificuldade na mão-de-obra, que cumeça a ficá difice e cara 

(produtores de açafrão, entrevista concedida no dia 16/06/2008). 

 

3.2 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

 

As organizações de pequenos produtores geralmente se baseiam na sociedade e 

visam à regularização das relações entre indivíduos e diferentes campos sociais e os múltiplos 

atores do seu meio (SPERRY, 1999). Porém, discutem-se o lugar de ocupação das 

associações e o crescimento junto aos trabalhadores rurais e desde o final da década de 1980 a 

fundação de associações se tornou um fenômeno generalizado (TEDESCO, 2001). 

Apesar da profusão de motivos e diferenças, o autor esclarece dizendo que, de uma 

forma social, este movimento se apresenta com características comuns à preocupação com o 
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crédito agrícola e com a melhoria da condição de comercialização e produção. E a 

preocupação com novas formas de participação. Além disso, o momento político nacional, 

abertura política, democratização, reestruturação de formas sociais contribuíram 

sobremaneira. E, assim, afirma Tedesco (2001) que comunidade e participação passaram a ser 

palavras-chave. 

A extensão rural também teve papel significativo em termos gerais, tendo observado 

que o modelo de uso massivo de insumos e defensivos não penetra junto à pequena produção. 

Em Mara Rosa confirmam-se as afirmações do autor.  

Em Goiás, em termos de projetos políticos, tem origem um programa de incentivo à 

criação de associações, via instituição do Centro de Apoio aos Míni e Pequenos Produtores 

Rurais e suas Organizações – CAMPPO, que estimulou a criação das primeiras associações 

(SPERRY, 1999), para acesso ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ou seja com relação 

ao Estado, as associações em geral tornam-se uma organização de importância estratégica 

para aplicação de políticas públicas, uma vez que os fundos constitucionais foram concebidos 

prevendo sua implementação prioritariamente através da organização de produtores, portanto 

o estímulo à criação de associações não tem origem em sua grande parte na pré-disposição 

dos produtores, mas por uma necessidade e interesse por crédito subsidiado, uma vez que as 

taxas de juros são mais baixas. Sperry (1999) afirma que o crédito do FCO funcionou como 

desencadeador da dinâmica das organizações das associações: o fundo, mantido com recursos 

da união, era repassado pelo Banco do Brasil. 

Além do financiamento estrutural ao pequeno produtor associado, os investimentos e 

as lavouras comunitárias também são freqüentes, buscando rendas extras para melhoria das 

propriedades ou benefícios para a associação. 

Conforme a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a associação é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, onde vários indivíduos se organizam de forma 

democrática em defesa de seus interesses, podendo existir em vários campos da atividade 

humana; ao mesmo tempo, o associativismo constitui-se em alternativa de viabilização das 

atividades econômicas, possibilitando aos trabalhadores e pequenos proprietários um caminho 

efetivo para participar do mercado em melhores condições de concorrência, porém existem 

diferenças marcantes entre associação e cooperativa (Quadro 2). 
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                ASSOCIAÇÃO                  COOPERATIVA 

CONCEITO 
. Sociedade civil sem fins lucrativos . Sociedade civil/comercial sem fins lucrativos 

FINALIDADE 
. Representar e defender os interesses dos 

associados 
. Estimular a melhoria técnica, profissional e 

social dos associados 

. Viabilizar e desenvolver atividades de consumo, 

produção, crédito, prestação de serviços e 

comercialização de acordo com os interesses de 

seus cooperantes 
. Atuar em nível de mercado 
. Formar e capacitar seus integrantes para o 

trabalho e a vida em comunidade 

FORMAÇÃO 
. Mínimo de duas pessoas . Mínimo de 20 pessoas 

PATRIMÔNIO 
. Seu patrimônio é formado por taxas pagas pelos 

associados, doações, fundos e reservas Não 

possui capital social. A inexistência do mesmo 

dificulta a obtenção de financiamentos junto às 

instituições financeiras 

. Possui capital social, facilitando, portanto 

financiamentos junto às instituições financeiras 
. O capital é formado por cotas-partes ou pode ser 

constituído por doações, empréstimos e processos 

de capitalização 

REPRESENTAÇÃO 
. Pode representar os associados em ações 

coletivas de seu interesse 
. São representadas por federações e 

confederações 

. Pode representar os associados em ações 

coletivas de seu interesse 
. São representadas, no nível nacional, pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras; e no 

nível estadual, pela Organização das 

Cooperativas Estaduais 

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 
. Nas decisões em assembléia-geral, cada pessoa 

tem direito a um voto 
. Nas decisões em assembléia-geral, cada pessoa 

tem direito a um voto 

OPERAÇÕES 
Auxilia no processo de comercialização dos 

associados 
. Pode realizar operações financeiras e bancárias 

usuais 

. Realiza plena atividade comercial 

. Realiza operações financeiras, bancárias e pode 

se candidatar a empréstimos e aquisições do 

governo federal 
. As cooperativas de produtores rurais são 

beneficiárias do crédito rural de repasse 

RESPONSABILIDADES 

. Os resultados das atividades da associação são 

de responsabilidade dos associados 
. Os resultados das atividades da cooperativa são 

de responsabilidade dos associados 

CONTABILIDADE 
. Escrituração contábil simplificada 

 

. A escrituração contábil é a mais complexa em 

função do volume de negócios 

RESULTADOS FINANCEIROS 
. As possíveis sobras das operações financeiras 

não são divididas entre os sócios, saindo 

aplicadas na própria associação 

. Após decisão em assembléia-geral, as possíveis 

sobras podem ser divididas de acordo com o 

volume de negócios do associado com a 

cooperativa. É obrigatória a destinação de 10% 

para os fundos de reserva e 5% para os fundos 

educacionais 
Quadro 2 – Diferenças entre associação e cooperativa 

Fonte: OCB – 1998 (adaptação: CARVALHO, J. C., 2008) 
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3.3 A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES DE AÇAFRÃO 

 

Em Mara Rosa consta que os produtores de açafrão não estão organizados em sua 

totalidade (DI COIMBRA, 2005) e que a implantação da associação de produtores, visando 

aos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) foram repelidos porque não 

representa os anseios de organização e mobilização da comunidade.       

 

(...) essas associação é tudo coisa da prefeitura. (...) associação teve 

várias, muitas, para pegar o dinheiro do FCO, vários associados com 

problema, tem associação com três associados responsáveis por toda 

a dívida. O povo não tinha cultura do associativismo, hoje existe 

associação registrada, mais não tem atividade (produtores de açafrão, 

entrevista concedida no dia 16/06/2008). 

 

Hoje, a opção dos pequenos produtores de açafrão de Mara Rosa é o cooperativismo, 

através da criação da COOPERAÇAFRÃO (Cooperativa de Produtores de Açafrão de Mara 

Rosa Ltda), fundada por 25 cooperados em 2003, com o objetivo de promover a inserção dos 

produtores a um processo de comercialização mais justo, em contra posição às exigências do 

mercado, conta hoje a partir de um processo de mobilização e organização, conta hoje com 

sede3, lavoura comunitária, terreiro de secagem, e unidade de processamento e 

beneficiamento do açafrão equipada para cozinha, secar e armazenar o produto (Foto 4). 

Numa condição em que  o Estado cada vez mais cede espaço  nos campos econômico e social, 

para os agentes de mercado , enquanto o trabalho e sua divisão social deveriam apresentar-se 

no cerne das preocupações ,  deste Estado e nas suas esferas de poder, tanto no que diz 

respeito à estruturação das atividades produtivas quanto a sua consolidação produtiva. 

(PIRES, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 4

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4 – Unidade de processamento da COOPERAÇAFRÃO 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Diante das dificuldades dos produtores, quanto ao seu processo social e produtivo, 

com a presença cada vez menor do Estado, na vacância de políticas e projetos voltados à 

pequena produção, afirma Domiciano (2007) que as cooperativas ao lado das formas 

tradicionais de ajuda mútua tornam-se opção viável para preencher os espaços vazios 

deixados pelo Estado. Segundo o mesmo autor, a organização por meio de formas 

associativas e de cooperativas assegura uma maneira de participação social e se apresenta 

como uma via que pode conduzir determinados grupos e classes sociais marginalizadas a uma 

melhoria de vida. 

Conforme relatos dos produtores associados, o advento da cooperativa o açafrão 

passou a ser comercializado com uma forte recuperação de preços uma vez que os 

intermediárias foram retirados do processo, provocando uma melhor remuneração da força do 

trabalho, consequetemente a afirmação de Domiciano (2007) se concretiza, ou seja, a 

cooperativa  conduziu a uma melhoria social, na medida que a sobra tem sido utilizada 

principalmente nos meios de vida (melhora na alimentação, moradia, educação e saúde). A 

cooperativa, fruto de um processo de organização que levou a conscientização do produtor 
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como excluído do mercado e de um comércio mais justo, tem promovido uma postura mais 

participativa, observou-se inclusive, através dos relatos, uma melhoria significativa da auto- 

estima de todos eles. 

No caso de Mara Rosa, as associações que seriam uma opção de projeto e prática 

social foram expropriadas pelo poder político local como forma de controle, e o que poderia 

ser uma via de participação social tornou-se apenas mais uma tentativa de forçar a 

subordinação do trabalho às forças produtivas capitalistas através do poder político.  

O cooperativismo surgiu no século XIX, baseado na corrente liberal dos socialistas 

utópicos franceses e ingleses, sendo que estes legaram ao cooperativismo noções de 

democracia, associação de pessoas/auto-ajuda, capital a serviço do homem, eliminação ou 

diminuição do lucro, crítica ao paternalismo estatal (LUNARDI, 1999). Embora 

contemporâneo da revolução industrial, que promoveu o afastamento dos camponeses com 

sua relação com a terra, para promover o aumento da produção de lã (DOMICIANO, 2007), 

para Schneider (1999) esse ambiente proporcionou o aparecimento dos primeiros 

movimentos, da recém-criada classe operária nos subúrbios das cidades industriais; conforme 

Irion (1997), o cooperativismo nasceu da crise social gerada pelo capitalismo e não da 

ideologia capitalista, com características marcantes desse modo de produção, sem propalar a 

sua destruição, não constituindo um outro sistema de produção ou tampouco um sistema 

político (PIRES, 2004). 

Segundo Labaig (1995), Marx via a cooperativa como um instrumento útil à classe 

trabalhadora, mas negava que por si só o movimento cooperativo pudesse ser o meio principal 

de transformação da sociedade; afirma, ainda, o autor que o mesmo não via possibilidade de 

transformação das massas enquanto permanecesse num círculo reduzido de trabalhadores. 

No Brasil, as cooperativas agrícolas tiveram um peso significativo no processo de 

“modernização conservadora”, visto que a Lei nº 5.764, de 1971, e a criação do Banco 

Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) são claras evidências de políticas públicas voltadas 

à “modernização do campo”, onde tais intervenções proporcionaram a quebra de obstáculo 

para as cooperativas funcionarem como qualquer empresa capitalista, conforme Loureiro 

(1981), assim como também o caráter seletivo aplicado pela modernização conservadora na 

agricultura brasileira se estendeu ao cooperativismo, privilegiando as cooperativas que 

atuavam na produção de certos produtos e em determinadas regiões, conforme afirma 

Schneider (1981). Para Lênin, após a revolução socialista soviética, as cooperativas tiveram 

um papel fundamental na organização camponesa (LABAIG, 1995). 
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Portanto, o cooperativismo ora estava ligado ao socialismo, ora minimizando os 

efeitos do capitalismo, e essa situação foi antevista, segundo Pires (2004) por Chayanov, 

quando afirmava que o mesmo, sendo uma adaptação ao movimento histórico da acumulação 

capitalista, poderia estar a serviço do modo de produção socialista e se transformar num 

instrumento de emancipação camponesa pela integração de sua produção.  

Domiciano (2007) chama atenção ao fato de que o cooperativismo pode ser uma via 

possível de organização para o movimento popular, dentro de um contexto marcado pela 

globalização da economia, podendo ainda ser uma saída para o enfrentamento das forças 

predominantes do mercado. 

Embora existam críticos ferrenhos do cooperativismo, na medida em que foi usado 

pelo Estado brasileiro como instrumento de aplicação das políticas agrícolas em favor da 

grande produção e da acumulação de capital, Pires (2004, apud, DOMICIANO, 2007) destaca 

que, recentemente, a uma tendência de reavaliação da identidade do cooperativismo, 

passando-se a ver nas características do mesmo uma marca distintiva de outras formas de 

organização. A valorização do compromisso e da confiança mútua, além da dimensão 

simbólica da união e da sociedade, traz à tona o chamado cooperativismo solidário, que 

propõe uma nova lógica gestionária e que busca um novo arranjo econômico e social com 

base na cooperação espontânea e na solidariedade (PIRES, 2004). 

As cooperativas solidárias são aquelas engajadas na idéia de desenvolvimento 

econômico, comunitário e local (DOMICIANO, 2007), diferenciadas, portanto, das 

cooperativas tradicionais do modelo “modernização conservadoras” que hoje apresentam seu 

comportamento como empresas comerciais, justamente para se firmarem junto às cadeias 

agroindustriais. 

A COOPERAÇAFRÃO apresenta-se como resultado da lógica solidária na busca de 

organização comunitária ou grupal, em torno de uma prática associativa, visando à 

transformação da realidade dos pequenos produtores de açafrão, até então sujeitos aos 

“atravessadores” do açafrão. 

 

Nois vendia pro faisqueiro, que mandava pra Anápolis e para São 

Paulo, chegaram a pagar R$ 0,50 centavos o quilo, nóis ficava só 

com o trabaio, a cooperativa hoje tem sido o nosso braço forte, tem 

ajudado bastante (produtor de açafrão). 
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A cooperativa iniciada com 25 produtores contava até julho de 2008 com 82 

cooperados perfazendo um total de 500 toneladas de açafrão produzido e comercializado por 

ano, com expectativa de alcançar o valor R$ 1.000.000,00 em movimentação. A diretoria 

democraticamente eleita reúne-se toda semana para discutir os problemas da produção e dos 

produtores, além de manter uma estrutura de atendimento e orientação ao produtor.       

 

3.4 DESENVOLVIMENTO RURAL: DESIGUALDADE E DESIGUAIS 

 

Se, por um lado, a “modernização conservadora” foi alavanca pela intervenção do 

Estado através de políticas específicas, portanto fruto de uma política agrícola que tratou os 

atores desigualmente levando a resultados que tenderam a fornecer o aumento da participação 

relativa das camadas mais ricas na apropriação da renda total (GRAZIANO DA SILVA, 

2003), parece bastante racional que as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural 

também apresentem características específicas que atendam tais necessidades. 

Em Mara Rosa, 17% dos produtores de açafrão são analfabetos e 70% possuem até 5 

anos de estudo, apenas 12,86% possuem carro e bicicleta – este, o principal meio de 

transporte –; as crianças que moram no meio rural são deslocadas para escolas urbanas. Flores 

(1998) afirma que a estratégia de intervenção de políticas públicas no processo de 

desenvolvimento rural tem sido baseada no crédito ao processo de produção visando à 

acumulação de capital, pelo aumento da produtividade da terra e do capital, ou seja, é preciso 

enriquecer para mudar de vida: o foco está na produção. 

As políticas de desenvolvimento só podem ser levadas a cabo pela integração das 

políticas agrícolas e agrárias, olhando para a complexidade do “rural” em face do local e do 

global. 

Não existem políticas voltadas ao transporte rural, ressente-se de um programa de 

saúde e as políticas de cunho assistencialistas minimizam as agruras, mas não resolvem. 

Também não existem em Mara Rosa escolas localizadas no meio rural e que preservem os 

valores culturais do homem do campo, que envolvam a família no processo ensino-

aprendizagem.  

E, por último, não existe uma política agrária que não perspassa pela política agrícola 

e vice-versa, bem como não existem políticas de desenvolvimento sem as anteriores. 

 

3.5 ARRANJO PRODUTIVO DO AÇAFRÃO 
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Em Mara Rosa a produção de açafrão se apresenta com as seguintes características: 

forte especialização da produção, baseada no empirismo, baixa cooperação e forte 

concorrência entre os atores e fraco grau de empreendedorismo (MARINOZZI, 2002; DI 

COIMBRA, 2007). 

O arranjo produtivo de açafrão em Mara Rosa se divide em 4 principais grupos: 

Setor Produtivo, Setor de Intermediação, Setor das Indústrias de Corantes e Setor das 

Indústrias de Alimentos. O Setor Produtivo se refere a produtores proprietários ou não das 

terras; segundo Marinozzi (2002), se divide em 4 sistemas de produção: meeiros, 

arrendatários, produtores fazendeiros e produtores comerciantes. O Setor de Intermediação, 

segundo Di Coimbra (2007), é composto por comerciantes e intermediários locais, os 

“faisqueiros”, e também por representantes comerciais das indústrias de corantes de São 

Paulo, juntamente com as Indústrias de Alimentos representam um dos nichos do mercado 

consumidor complementados pelos atacadistas e consumidores finais, conforme Esquema 2: 

 

Esquema 2 – O arranjo produtivo local do açafrão em Mara Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DI COIMBRA, 2005 
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4  OS ELEMENTOS DA PRODUÇÃO CAMPONESA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NO SERTÃO DE MARA ROSA 

 

O capitalismo traz em si contradições, portanto o desenvolvimento capitalista é 

contraditório e desigual. Oliveira (2001) afirma que o desenvolvimento capitalista que se 

caracteriza pela implantação das relações de trabalho assalariadas, também ocupa relações 

não-capitalistas, como no caso de Mara Rosa, em que a parceria é uma ação relevante, 70% da 

produção de açafrão é feita dessa forma, outra característica da metamorfose capitalista é a 

utilização da força de trabalho familiar. No capitalismo o trabalhador não é dono e nem pode 

dispor do produto do seu trabalho, em troca da cessão de sua força de trabalho, recebe uma 

quantia de dinheiro: o salário (OLIVEIRA, 2001).  

Na unidade produtiva camponesa, a força de trabalho é utilizada segundo seu valor 

de uso (SANTOS, 1978), o trabalho e trabalhador se confundem, bem como para a família o 

trabalho e sustento também se confundem, onde em última análise na produção familiar a 

família transforma-se num trabalhador coletivo e os resultados são também coletivizados.  

Em Mara Rosa a produção de açafrão é movida pela força de trabalho familiar, que 

está presente em todas as fases da produção, do plantio a colheita, fase esta que ocupa o 

máximo da força de trabalho. A colheita corresponde as atividades de arranquio dos 

tubérculos (quando as raízes são retiradas do solo), limpeza, fatiamento (quando as raízes são 

cortadas em pequenos pedaços), cozimento e secagem, conforme o produtor e a técnica de 

beneficiamento do produto (Fotos 5,6,7,8 e 9). 

Ficou claro durante a pesquisa de campo que não há uma separação técnica do 

trabalho, resguardando a aptidão física, todos fazem de tudo, além do mais o processo de 

aprendizagem do manejo da cultura se dá na prática onde pais e filhos, esposas e irmãos 

compartilham as tarefas (Foto 5). 

É sabido que, com o correr dos tempos, o pequeno produtor tem sido massacrado 

pela oferta de inovação tecnológica e do crédito rural, via políticas públicas que lançam o 

pequeno produtor em um sistema de produção comprometido com as regras do jogo do 

sistema capitalista (MENDONÇA, 1983). O autor também afirma que como vítima desse 

sistema, suas esperanças de melhor renda se frustram e suas possibilidades de sucesso ficam 

bastante limitadas, embora o processo de formação de novos integrantes da classe capitalista 

não pare, e aconteça via tecnologia, trabalho familiar e crédito, principalmente as relações 
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capitalistas de exploração continuam existindo, passando agora a outro estágio da cadeia 

agroindustrial, distanciando o pequeno produtor cada vez mais de um sistema de produção 

mais autônomo, capaz de enfrentar as contradições capitalistas, conforme afirma Mendonça 

(1983). 

Neste capítulo propõe-se uma discussão a respeito dos elementos da produção 

camponesa em Mara Rosa, uma vez que a renda camponesa da terra se baseia na produção 

(OLIVEIRA, 2001), e não na apropriação da mais-valia, essa análise perspassa pela presença 

e qualificação da força de trabalho e por um segundo eixo ligado aos meios de produção. 

       

4.1 FORÇA DE TRABALHO FAMILIAR 

 

O processo de trabalho da pequena produção de açafrão em Mara Rosa é movido 

pela força de trabalho familiar:      

 

(...) eu cheguei no açafrão pelo meu pai que mexe a muitos anos, não 

mudei porque é a única coisa que dava (...) eu desde criança mexia 

quase só com isso mesmo, junto com a família (...) trabalha eu e meus 

3 irmãos (produtores de açafrão, entrevista concedida no dia 

16/06/2008). 
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Foto 5 – Trabalho familiar no processamento do açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Nitidamente, observa-se a confirmação do princípio básico da pequena produção, ou 

seja, o primeiro elemento que caracteriza a produção camponesa; e a força do trabalho 

familiar, o motor do processo de trabalho na produção camponesa (OLIVEIRA, 2001). 

Assim, a presença da força de trabalho familiar é característica básica e fundamental da 

produção camponesa, uma vez que as estruturas e complexidade de outras relações são 

articuladas através da família. Marx (1984) afirma que o trabalho da família serve ou é 

utilizado segundo o seu valor de uso e não se realiza a separação do trabalho da pessoa do 

trabalhador. 

Em Mara Rosa, a situação a partir da pesquisa de campo está demonstrada no Quadro 

3: 

 

Produtor Irmãos Filhos Casal Total 

1 3 - 1 4 

2 - 3 2 5 

3 1 1 1 3 

4 - 1 1 2 

5 - - 2 2 

6 - - 1 1 

7 - 1 1 2 

8 - - 1 1 

9 - 1 2 3 

10 - - 1 1 

11 - - 1 1 

12 - - 1 1 

Total 4 7 15 26 
Quadro 3 – Tamanho e composição da força de trabalho familiar. 

Fonte: Adaptado de Santos (1978) 

 

Dos filhos que participam da produção, todos possuem mais de 14 anos, e aqueles 

que estão estudando só participam do trabalho nas férias, principalmente em julho, por 

coincidir com o “arranquio”, fase de maior necessidade de força de trabalho, porém existe 

uma certa resistência à permanência dos filhos “na roça”, por entender que o trabalho “na rua” 

é mais atrativo, explicado pela intervenção capitalista, no que diz respeito à expropriação do 

produtor familiar, seja através da perda de terras ou outros meios de produção que provocam 

uma diminuição do envolvimento familiar na produção, conforme afirma Mendonça (1998). 

A produção de açafrão é feita por produtores sem-terra; portanto, a relação com a 

terra na família é descaracterizada. Oliveira, (2001) chama a atenção para o fato de que a 
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propriedade/posse da terra é básica para a existência da agricultura camponesa; daí, a lógica 

da luta pela posse/propriedade dos meios de produção é fundamental para a sobrevivência e 

produção da categoria. 

No que se relata a respeito das esposas (mulheres), todos aqueles que são casados 

relatam a participação da mulher, seja de forma direta na produção ou na tomada de decisões 

em relação à lavoura.  

 

(...) a patroa participa das decisões, do trabalho, antes ela trabalhava 

pros outro (...) a família faz parte, eu tenho um filho na escola, nas 

férias ele me ajuda, eles fazem de tudo, todo mundo é unido 

(produtores de açafrão, entrevista concedida no dia 16/06/2008). 

 

O trabalho no interior da família não é especializado, ou seja, todo mundo faz de 

tudo, planta, capina, arranca, corta, seca, normalmente faz-se um rodízio de atividades, em 

cada momento específico e com as suas particularidades. “(...) aqui todo mundo faz de tudo” 

(produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 16/06/2008). 

 

4.2 PRÁTICA DE AJUDA MÚTUA 

 

A força de trabalho familiar como componente básico tem limitações (SANTOS, 

1978), principalmente em face da sua capacidade de trabalho em determinadas épocas do 

calendário agrícola em razão de cada cultura. No que diz respeito ao açafrão, dois períodos 

são mais críticos: a colheita, também chamada “arranquio”, e o período de plantio 

(MARINOZZI, 2002), que normalmente ocupa uma quantidade de trabalho que a família, por 

si só, não é capaz de suprir. Nesses casos, a força de trabalho é complementada pelo mutirão e 

troca de dia, além da contratação de mão-de-obra temporária. 

 

(...) mutirão e troca de dia tem e é forte mesmo, todo mundo é unido 

(...) mutirão já foi o tempo, hoje quase tem não, troca de dia, um 

pouco, hoje cada um toca o seu (produtores de açafrão, entrevista 

concedida no dia 16/06/2008). 
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Em Mara Rosa dos entrevistados 30% realizam atividades de ajuda mútua, ou seja, a 

força de trabalho para conduzir a lavoura é complementada pelo trabalho dos produtores 

vizinhos, que não são remunerados, o que existe é uma troca de trabalho, na forma de mutirão 

ou troca de dias, acontece principalmente em regiões do município onde existe uma 

concentração de meeiros e arrendatários em glebas de terra próximas uma das outras; já 

quanto à troca de dia, costuma fazer-se presente em períodos críticos, onde determinada tarefa 

precisa ser realizada com urgência e a quantidade de pessoas na família não é suficiente. 

Lamache (1998) afirma que a agricultura camponesa caracteriza-se por uma fraca 

dependência em relação ao exterior das famílias e a ajuda mútua é a solução encontrada pelos 

pequenos produtores, para complementar o trabalho sem onerar a produção; porém, observou-

se no trabalho de campo que em função do grave problema fundiário, as lavouras de açafrão 

em Mara Rosa são praticamente itinerantes nos diversos setores do município, uma vez que se 

trata de lavouras localizadas em pequenas áreas de terra de alta fertilidade que são 

abandonadas depois de uma ou duas safras, e isso faz com que os vínculos de vizinhança não 

sejam consolidados. Dessa forma, 70% dos entrevistados não praticam nenhuma forma de 

ajuda mútua. 

 

4.3 TRABALHO ACESSÓRIO 

 

Quando o trabalho na cultura em alguma fase do cultivo não absorve toda mão-de-

obra do produtor e da sua família é comum a transformação periódica do camponês em 

trabalhador assalariado. Santos (1978) afirma que o trabalho acessório significa uma 

combinação técnica e econômica de otimização do uso da força de trabalho familiar, que 

ficaria ociosa em algum momento e também significa uma complementação de renda em 

casos de resultados deficitários. Além do mais, a pequena produção tem sido encarada como 

reserva de mão-de-obra, uma vez que, segundo Graziano da Silva (2003), o modelo de 

modernização capitalista faz alavancar o processo de proletarização na maioria dos casos. Em 

Mara Rosa observou-se que 60% dos entrevistados realizavam alguma atividade remunerada 

além da sua própria produção de açafrão. 

 

(...) quando acaba o serviço, trabaio na diária sem carteira assinada. 

(...) quando sobra tempo, nois trabaia pra fora mais um poço (...)eu 
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tenho uma caminhonetezinha e puxo açafrão pro outro (produtores de 

açafrão, entrevista concedida no dia 16/06/2008). 

 

Desse percentual, 50% realizam atividades diversas na área urbana simultaneamente 

à produção do açafrão. Dos 40% restantes, 90% cultivam somente açafrão e 10% produzem 

outros produtos agrícolas conforme o Quadro 4: 

 

PRODUTOR                                TRABALHO 

1 AÇAFRÃO E FAZENDAS DA REGIÃO 

2 AÇAFRÃO 

3 AÇAFRÃO E TRANSPORTE PARA TERCEIROS 

4 AÇAFRÃO E FAZENDAS DA REGIÃO 

5 AÇAFRÃO E TRANSPORTE PARA TERCEIROS 

6 AÇAFRÃO 

7 AÇAFRÃO 

8 AÇAFRÃO E TRABALHO URBANO 

9 AÇAFRÃO 

10 AÇAFRÃO E GADO 

11 AÇAFRÃO, MILHO, ARROZ E GERGILIM 

12 AÇAFRÃO E TRABALHO URBANO 
Quadro 4 - Tipo de trabalho executado pelos produtores de açafrão. 

Fonte: Pesquisa de campo, CARVALHO, J. C., 2008 

 

A transformação do camponês em trabalhador assalariado é fonte de renda 

suplementar à venda do produto, conforme Santos (1978), ou seja, trata-se de otimizar a força 

de trabalho familiar, sem, contudo,o abandonar sua característica camponesa. 

 

4.4  FORÇA DE TRABALHO ASSALARIADO 

 

A existência da força de trabalho assalariada na pequena produção não é uma 

negação da condição camponesa; Oliveira (2001) afirma que o camponês que contrata não é 

um capitalista, e Santos (1978) declara que a finalidade da sua produção é vender um produto 

para comprar outros que satisfaçam as necessidades da sua família. Assim, o dinheiro que 

obtém com a venda do produto não se capitaliza. 

Normalmente o que ocorre é que em momentos críticos da cultura a força de trabalho 

da família não é suficiente em contraposição em que a cultura não produz atividades para 

todos. Existem fases que é necessário o trabalho acessório para viabilizar o sustento da 
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família e outros em que se contrata força de trabalho assalariada para atender as necessidades 

da cultura. 

 

(...) eu uso companheiro, as vezes, na hora que precisa (...) 

praticamente eu trabalho o ano inteiro, ocupo o tempo só com 

açafrão, pra mim mesmo, mas eu contrato gente diarista prá me 

ajudá, temporariamente, uns 5 meses. Agora, não encontra gente 

fácil, cada um tem o seu açafrão (...) a sobra é o seguinte, reformar a 

casa, por no açafrão de novo e mais coisa para a famia (...) o sapato 

enquanto tiver forma ta no pé (produtores de açafrão entrevista 

concedida no dia 17/06/2008). 

 

No caso de Mara Rosa, via de regra, os assalariados são camponeses expropriados, 

também de municípios vizinhos ou do próprio município, como se diz por lá “o pessoal que a 

gente pega na rua”, muito embora grande parte dessa população, antes disponível, também 

começa a produzir. O trabalhador assalariado (Foto 6), faz parte das relações sociais de 

produção como complemento, desenvolve toda sorte de tarefas, não é um trabalhador 

especializado, faz de tudo. Durante o período de trabalho vive na lavoura, inclusive monta-se 

barracas para isso, lá dormem, cozinham, passam a semana, via de regra, isto acontece no 

plantio e na colheita. São homens e mulheres que vivem do trabalho das suas mãos. Hoje, a 

preocupação com a mecanização já se inicia principalmente o preparo do solo e colheita 

através da compra coletiva de máquinas e implementos; também chama a atenção o fato de 

que 100% dos entrevistados usam a força de trabalho assalariada de forma temporária em 

alguma fase da produção: trata-se de uma relação de membros de uma mesma posição social, 

uma vez que quem contrata é um camponês sem-terra, e muitas vezes sem outros meios de 

produção, e quem trabalha também é, em alguns casos são meeiros ou parceiros em outras 

culturas com outro ciclo de produção. Na verdade, se trata de uma relação de trabalho entre 

aqueles que ficaram fora da acumulação capitalista e que ora estão na posição de produtores e 

outras de assalariados: o camponês não desenvolve uma relação de oposição ao trabalhador na 

medida em que esse outro, na realidade, é ele mesmo (SANTOS, 1978).  
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Foto 6 – Trabalhador assalariado na cultura do açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

4.5  SOCIALIZAÇÃO DO CAMPONÊS 

 

Considerado importante fator de caracterização da produção camponesa, Santos 

(1978) afirma que a reprodução da força de trabalho familiar efetiva-se pela procriação e 

complementa-se através do processo de socialização das crianças, onde o indivíduo converte-

se em membro da sociedade e adquire o papel determinado pela divisão social do trabalho.  

 

eu desde criança mexia quase só com isso mesmo, só com açafrão e 

hoje o menino vem comigo pra lavoura desde pequeno, mais nas 

férias (produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008). 
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Dessa forma, as crianças são iniciadas no processo produtivo do açafrão, em que os 

pais procuram ensinar o valor do trabalho, a identidade rural, a tradição, e os valores e crenças 

da família produtora. 

 

(...) eu procuro trazer desde criança, pra aprende, mas parece que 

não tá certo. Será que é melhor ficar na rua aprendendo bobagem? 

(produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008) 

 

De uma maneira geral, a pesquisa aponta que o contato com a lavoura se efetiva por 

volta dos 14 aos 15 anos, após o ensino fundamental ou nos períodos de férias, uma vez que a 

colheita coincide com o recesso escolar do meio do ano. Os filhos começam a realizar tarefas 

mais leves (Foto 7), recolhendo os tubérculos do açafrão após arrancados, sempre 

manualmente, medindo (latas de 18 litros) e ensacando o açafrão colhido. Logo estão 

integrados completamente, porque são parte integrante da força de trabalho familiar. No caso 

de Mara Rosa, percebe-se contradição em alguns casos onde os filhos preferem as atividades 

urbanas, uma vez que já moram e freqüentam a escola na sede do município, desfalcando, 

assim, a força de trabalho familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Filho de produtor na colheita do açafrão 
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Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Em geral, a escola contribui para aguçar esse processo no interior da produção 

camponesa, pois ela tem preparado o jovem para o trabalho assalariado na cidade. Esse 

jovem, que só possui como qualificação a força de trabalho, é um expropriado, assim a 

própria unidade camponesa se incumbe de reproduzir a força de trabalho própria e aquela de 

que o capital precisa, uma vez que a reprodução ampliada da unidade camponesa não ocorre, 

em decorrência da sujeição da renda da terra dessas unidades ao capital. Dessa forma, o 

capital igual e contraditoriamente desenvolve-se, permitindo a reprodução da produção 

camponesa, mas subordinando-a por todos os lados (OLIVEIRA, 2001). 

Santos (1978) afirma que, na realidade, o “estudo” consiste num preparo para o 

trabalho assalariado urbano, visto que esse processo começa na família. “Os filhos estudam, e 

vão ficar para fora, eu espero que fiquem, para não cair nisso” (produtor de açafrão, 

entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

 

4.6 PROPRIEDADE DA TERRA 

 

A propriedade da terra, no que diz respeito à condição camponesa, não é uma 

propriedade capitalista, posto que não explora o trabalho de outrem, na verdade é equivalente  

à um meio de produção, não um instrumento de exploração (OLIVEIRA, 2001). Martins 

(1980) afirma que o ganho do trabalhador e do lavrador são ganhos do seu trabalho e de sua 

família e não ganhos do capital; entretanto. é importante ressaltar que a realidade vivida pelos 

camponeses de Mara Rosa é aquela de expropriação da terra tanto quanto quando repassa a 

agentes financeiros e de comercialização o resultado do seu trabalho, via sujeição da renda da 

terra ao capital, via empréstimos e ação dos “faisqueiros”, que são os intermediários no 

processo de comercialização do açafrão ou quando efetivamente não possui a propriedade da 

terra. 

A forma encontrada pelos pequenos produtores de açafrão para ter acesso a terra, na 

impossibilidade da compra ou herança tem sido o arrendamento e a parceria, significando que 

a renda do seu trabalho é automaticamente dividida, passando a ser renda da terra, retirando 

dele por conseqüência condições de vida. 

A terra não é só substrato é meio de produção (Foto 8), onde o camponês a partir daí 

pode trabalhar e produzir. O pequeno produtor alvo desse estudo não é dono da terra e possui 
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outros meios de produção, portanto mais suscetível ao mercado, ao poder econômico e 

político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 8 – Terra arrendada para a produção de açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Para se ter uma idéia, conforme dado do censo agropecuário/IBGE 1996, a estrutura 

fundiária do município segue a tradição de Goiás e do Brasil, caracteriza-se pela concentração 

de terras, considerando que imóveis de até 200 ha de área representam 69,56% do total dos 

estabelecimentos e 23,17% da área total. Em contrapartida, os imóveis maiores de 500 ha 

representam 10,77% do número total e 52,05% da área total dos imóveis, conforme o Quadro 

5:  

 

Estratos de 

áreas dos 

imóveis (ha) 

Imóveis Área (ha) 

Número % Quantidade % 

0 a 10 18                               1,42 121,9                            0,06 

10 a 50 312                           24,55 10.275,7                       3,36 

50 a 100 264                           20,77 18.997,7                       6,22 

100 a 200 290                           22,82 41.364,9                      13,53 
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200 a 500 250                           19,67 75.779,0                      24,79 

500 a 1000 91                               7,16 64.035,7                      20,95 

1000 a 2000 30                              2,36 41.875,0                      13,70 

Maior que 2000 16                               1,25 53.138,7                      17,39 

TOTAL 1.271                     100,00 305.578,6              100,00 
Quadro 5 – Estratos da estrutura fundiária do município de Mara Rosa/1996. 

Fonte: Incra/ Cadastro de imóveis/1996. 

 

Muito embora a condição de proprietário é predominante entre os produtores rurais, 

ou seja, 94,7% do total ocupando 98,8% da área dos estabelecimentos, conforme Milhomem e 

Teixeira (1999), os produtores de açafrão são principalmente arrendatários e meeiros. 

Marinozzi (2002) aponta o percentual de 78% dos produtores nesta condição, e nos trabalhos 

de campo pode-se observar valores acima disso, do universo entrevistado, 84% dos 

produtores não possuem nenhuma forma de posse da terra, ou seja, para recusar a condição de 

proletário, procuram acesso através do pagamento pelo seu uso, confirmando assim a 

expropriação. É assim, pois, baseados no acesso à propriedade e/ou posse de terra, que os 

camponeses se diferenciam (OLIVEIRA, 2001), passando a existir os camponeses-

proprietários, camponeses-parceiros, camponeses-rendeiros e os camponeses-posseiros, na 

medida em que a terra é equivalente mercadoria, e que, conforme a pesquisa, nenhum deles 

tem acesso a nenhuma política pública de acesso à terra: esse acesso só pode ser feito 

mediante pagamento, que diminui a soma de recursos que poderiam ser usados na produção. 

        

(...) terra é só comprando, tenho crédito fundiário, mas até agora 

nada, mas eu tenho esperanças (...) tem conversa do crédito fundiário, 

mas é complicado, demorado, mais eu gostaria em vez de paga o 

arrendo ou a meia eu pagava a dívida da terra (produtores de açafrão, 

entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

 

Não podendo ser proprietário, o camponês arrenda a terra já apropriada por outro, e 

normalmente esse arrendamento é pago em produto, trabalho ou dinheiro, que é o caso dos 

produtores de Mara Rosa. Oliveira (2001) afirma que a existência dessa relação configura o 

processo de reprodução mediada pelo capital.  

Outra prática de relação de produção é a parceria ou meia, onde o pequeno produtor 

divide o produto em determinadas proporções, com o proprietário da terra, conforme a parcela 

que o parceiro contribui, além do seu trabalho é claro. Marx (1984, apud OLIVEIRA, 2001), 
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declara que a parceria ou meação é a transição entre a forma primitiva de renda e a renda 

capitalista. 

O açafrão representa para os camponeses a oportunidade de permanecerem no 

campo, sejam expropriados de outras regiões ou mesmo de Goiás realizam e reinventam o 

processo de produção através de uma “franja”, agora não fundiária ou fronteiriça, mas numa 

“franja” de mercado como outros produtos agrícolas diferenciados e não apropriados pela 

grande produção capitalista, pelo menos por enquanto. 

 

4.7 PROPRIEDADE DOS MEIOS DE PRODUÇÃO 

 

Os produtores de açafrão de Mara Rosa, como visto, na sua maioria, não detêm a 

posse da terra, e os outros meios de produção também são escassos. Os produtores de Mara 

Rosa que trabalham com açafrão não utilizam meios de trabalho modernos, o cultivo é braçal 

e pouco tecnificado, enxada e enxadão são as principais ferramentas de cultivo. Equipamentos 

movidos por tração animal que promovem um pouco mais de rendimento de trabalho são 

pouco utilizados, poucos possuem cultivador, carpideira (utilizada para limpeza do terreno), 

arado e o próprio animal (eqüinos e muares) não está presente em todos os cultivos. Dos 

equipamentos para secagem e beneficiamento são utilizados: o brunidor, que é um tambor 

vazado para a limpeza do tubérculo; o fatiador (Foto 6) utilizado para cortar o açafrão em 

pequenos pedaços; o forno e panela que são utilizados para cozimento (Foto 5) que se trata de 

um fogão de lenha e um tambor de cozimento com um balaio acoplado; além da lona preta de 

polietileno para evitar o contato do açafrão com o chão durante a secagem a pleno sol. Do 

conjunto de produtores entrevistados, nenhum usa adubo químico ou orgânico, qualquer tipo 

de agrotóxico, 50% possuem animal de tração e carroça, 16,5% têm trator e implementos e 

outros 16,5 possuem caminhonete para serviço. Portanto, verifica-se que esses produtores são 

camponeses pobres, desprovidos dos meios de produção, onde o trabalho braçal supera, e 

muito, o trabalho mecanizado, tratando-se, então, de atividades árduas e penosas.   

 

eu tenho mesmo é enxada e enxadão, quando começa o arranquio a 

ferramenta ta nova, no fim só ta o olho, não uso veneno e nem adubo, 

a gente só planta em terra boa (produtor de açafrão, entrevista 

concedida no dia 17/06/2008). 
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Foto 9 - Brunidor 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Dessa forma, observa-se que os meios de trabalho são pouco mecanizados e não se 

utilizam as matérias-primas intermediárias (fertilizantes, defensivos e corretivos). Santos 

(1978) afirma que esse tipo de trabalho apresenta uma composição de valores baixa, pelo fato 

de que a força de trabalho é o elemento preponderante entre os elementos envolvidos na 

produção camponesa, conforme mostra a Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Meios de produção utilizados na cultura de açafrão 

 

MEIOS DE PRODUÇÃO PERCENTAGEM 

Adubo químico 0% 

Adubo orgânico 0% 

Enxada 100% 
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Enxadão 100% 

Tração animal 50% 

Carroça 50% 

Arado com tração animal 15% 

Cultivador 20% 

Carpideira 15% 

Fatiador 75% 

Forno 50% 

Panela 50% 

Brunidor 75% 

Lona 35% 
Fonte: Pesquisa de campo, CARVALHO, J. C., 2008 

 

Vale lembrar que apenas a panela e o forno não são adquiridos, sendo produzidos por 

eles mesmos; portanto, os outros todos são mercadorias. Oliveira (2001) afirma que é com 

essas mercadorias que o camponês trava a relação com o capital e que o leva às formas de 

financiamento, uma vez que não detém recursos. A exemplo disso, em Mara Rosa, parte dos 

produtores, conforme relatos, buscava esse financiamento junto aos atravessadores que 

adiantam o dinheiro da futura compra, mediante o compromisso de venda, também se 

comprometem com os comerciantes da cidade, que fornecem alimentos ou meios da produção 

mediante juros abusivos. Porém, essa prática tem sido abandonada em função do PRONAF, 

que tem propiciado aos produtores acesso ao crédito rural de forma mais justa e acessível. “O 

Pronaf ajuda muito, agora acabo o dinheiro do açafrão barato pro atravessado” (produtor 

de açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

Para se ter uma idéia da importância do PRONAF como política agrícola de 

financiamento, 100% dos produtores entrevistados possuem ou possuíram financiamento por 

esse programa. 

Graziano da Silva (2003) comenta a respeito do crédito dizendo que uma política de 

crédito que garanta o acesso dos pequenos produtores aos recursos financeiros, ao invés de 

concentrados nas mãos dos grandes proprietários capitalistas e que possa favorecer os 

pequenos em termos de taxas diferenciadas de juros compatíveis com sua capacidade de 

pagamento, é o principal instrumento para romper com a sua dependência em relação ao 

capital comercial-usuário no que diz respeito ao financiamento das atividades produtivas. 

Levando-se em consideração que os recursos do PRONAF atendem as afirmações de 

Graziano da Silva, tem-se aí o motivo pelo qual os produtores de açafrão colocam o programa 

como a principal e única linha de apoio governamental, ou seja, os recursos obtidos têm 



 66 6

6 

propiciado acesso aos meios de produção necessários à manutenção da produção ou seu 

retorno a ela. 

 

Eu cheguei no açafrão através dos amigos, tive um tempo e saí, o 

preço era ruim e eu fui trabaiá numas mineradoras, o Pronaf é que 

me trouxe de volta (produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 

17/06/2008). 

 

 

 

4.8 JORNADAS DE TRABALHO 

 

A realidade da jornada de trabalho é bastante específica, variando conforme a época 

do ano e a fase da cultura. O que caracteriza diferença com a produção capitalista é o fato de 

não ter uma rigidez de horário, como afirma Oliveira (2001), os produtores de açafrão 

trabalham de 8 a 12 horas por dia. Na Tabela 9 pode-se observar que o ano agrícola começa 

em outubro, com o preparo do solo e obtenção de sementes para plantio em novembro e 

dezembro. Neste período a jornada chega a 12 horas por dia e a força de trabalho familiar está 

totalmente ocupada, neste período é feita a contratação de trabalhadores assalariados; nos 

meses de janeiro, fevereiro e março a jornada de trabalho gira em torno de 8 horas diárias, 

sendo que o cultivo é realizado pelo próprio produtor e parte da família (filhos em idade 

escolar não participam), já em abril e maio a carga horário demandada pelo açafrão diminui 

de 8 horas, onde aqueles que possuem menor quantidade de açafrão plantado passam ao 

trabalho acessório em outras lavouras, como o gergelim, na limpeza de pastos da região ou 

mesmo em atividades urbanas como construção civil, manutenção e limpeza e até mesmo 

comércio; a partir de junho até setembro a carga horária volta ao patamar de 12 horas, 

coincidindo com a colheita. 

 

Tabela 9 – Calendário das tarefas agrícolas 

 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Limpeza e 

manutenção 

Limpeza e 

manutenção 

Limpeza e 

manutenção 

Trabalho 

acessório e 

limpeza de 

pasto 

Colheita, 

trabalho 

acessório e 

gergelim 

Colheita e 

secagem 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
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Colheita e 

secagem 

Colheita e 

secagem 

Colheita e 

secagem 

Arranquio da 

semente e 

preparo do 

solo 

Preparo do 

solo e plantio 

Plantio 

Fonte: Trabalho de campo, CARVALHO, J. C., 2008 

 

Graziano da Silva (2003) afirma que existe uma correlação entre o grau de 

modernização e a extensão da jornada de trabalho, onde a pequena produção familiar 

necessita de mais trabalho de seus membros para permitir viabilidade produtiva. 

 

o trabalho é das 6 as 6, é bruto, não é para qualquer um, mais nem é 

o enxadão, é o sol que castiga, é para quem tem interesse (produtor de 

açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

 

Normalmente, como não são proprietários, os camponeses de Mara Rosa 

estabelecem “barracos” de lona preta nos locais da construção, onde permanecem no período 

das atividades de plantio, limpeza ou colheita; portanto, eles dormem e acordam na lavoura, 

ressaltando que, normalmente, a jornada de trabalho semanal vai até o sábado de manhã. 

 

4.9 REPRODUÇÃO SIMPLES DA PRODUÇÃO CAMPONESA 

 

Como já ressaltado, a renda da terra camponesa difere da renda capitalista pelo fato 

de que a camponesa nasce na produção (OLIVEIRA ,2001); no caso de Mara Rosa, o 

produtor entrega ao proprietário da terra a renda em produto ou a renda em dinheiro, 

diminuindo sua própria renda, renda do trabalho. As entrevistas apontam para uma 

valorização do açafrão seco de R$ 0,50 por quilo para R$ 2,00 por quilo nos últimos anos, a 

partir da comercialização do produto pela cooperativa, e a viabilização dos recursos 

financeiros, via PRONAF; assim, a apropriação da renda da terra gerada pelo processo de 

trabalho camponês pelo capital financeiro, em função dos empréstimos bancários ou de 

terceiros ou pelo capital industrial ou comercial através do pagamento a preços baixos ao 

produtor, diminuiu significativamente, permitindo, inclusive, segundo as entrevistas, 

contabilizar uma pequena sobra, utilizada para melhorar as ferramentas, adquirir as máquinas 

de processamento e melhorar a casa da família. 

Os produtores de açafrão obtém um acréscimo de renda adicional via cultivo de 

milho, pois coincide com o período de menor atividade do cultivo de açafrão, e mais 
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recentemente aumenta no município o cultivo de gergelim, igualmente atendendo a mercados 

do sudeste. Conforme afirma Santos (1978) o camponês, a cada ciclo produtivo, repõe os 

meios de produção e a força de trabalho necessários à produção, nesse caso específico, nas 

entrevistas, ficou claro também a melhoria de vida da família do produtor, principalmente no 

que diz respeito à educação, transporte e moradia. A reforma e a ampliação da casa da família 

sempre tem um papel importante nas falas dos entrevistados. 

Constatou-se nas conversas durante o trabalho de campo que o açafrão uma vez 

colhido (Foto 10) é tido como um verdadeiro estoque de meio de vida, na medida em que vai 

sendo comercializado a partir das necessidades da cultura ou da família, argumentam eles que 

uma vez colhido, apesar das dificuldades de comercialização, o açafrão representa certeza de 

continuidade do processo produtivo e garantia de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 – Resultado da produção de açafrão 

Fonte: CARVALHO, J. C., 2008 

 

Dessa forma, o produtor de açafrão de Mara Rosa reflete a essência da circulação 

simples da mercadoria, quer seja, vender para comprar e para satisfazer as necessidades. 

 

Vichi se não fosse o açafrão nois tava ralado, só na diária é para 

ganhar R$ 20,00 a 25,00 por dia, é só para pagar as compras. Com o 
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açafrão sobra alguma coisa pra melhorar. Ajuda da prefeitura não 

tem, o que faz é atrapaia, ajuda é pouco, mais se for contra, atrapaia 

é muito (produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestes dois anos de convivência mais próxima com os camponeses produtores de 

açafrão de Mara Rosa, pôde-se observar a luta e a dedicação dessas pessoas, lutas que 

perpetuam a condição camponesa: a família, a terra e a busca do pão de cada dia, apesar de 

expropriados da terra e de outros meios de produção, sempre viveram e produziram, mesmo à 

margem da sociedade, primeiramente deslocados das fronteiras agrícolas para as regiões de 

expansão (DOMICIANO, 2007), outra vez “pela modernização conservadora”, de novo pelo 

processo comercial dos “faisqueiros” e as indústrias no setor de condimento, de corantes e 

alimentícia. O processo de empobrecimento num panorama como esse é inevitável, uma vez 

que o processo de desenvolvimento capitalista é, por si mesmo, contraditório: 

simultaneamente, produz riqueza e miséria (GRAZIANO DA SILVA, 2003).     

O Estado proponente de políticas já foi grande, já foi pequeno, ajudou a poucos 

“conservados que foram”, se esqueceu de muitos, resgatados pelo PRONAF como política de 

inclusão e compensação, a única, diga-se de passagem lembrada e elogiada pelos produtores 

sendo responsável pela manutenção e retorno à cultura do açafrão, por aqueles que foram 

obrigados a deixá-la. 

O camponês de Mara Rosa é rendeiro, é meeiro, paga pelo uso da terra em trabalho 

ou dinheiro, mostrando a capacidade da reprodução camponesa no Brasil, que teima em não 

proletarizar-se, reconquistando autonomia, principalmente através de culturas alternativas 

onde trabalho e espaço são compatíveis com a força de trabalho familiar; aliás, a família está 

um tanto na cidade, um tanto na roça, afinal de contas roça não é lugar de escola, lugar de 

escola é na “rua”, onde se reproduz a cultura urbana, letrada, culta, qualificada para atender a 

demanda industrial capitalista, lugar de criança é na escola. Por fim, o camponês de Mara 

Rosa é solidário, faz mutirão, troca de dia, cria cooperativa para inviabilizar o atravessador e 
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o manipulador, que subtrai a renda e a liberdade política. Assim, esse camponês descobriu 

que “apesar de nunca ter tido tamanho, coragem não falta (...) e que unidos venceremo”  

(produtor de açafrão, entrevista concedida no dia 17/06/2008). 

Encerra-se, pois esta dissertação sem a pretensão de esgotar o tema, mas, sim, de 

abrir espaço a posteriores trabalhos.             
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APÊNDICE A – Resumo de Políticas Públicas do estado de Goiás 

 

As informações em termos de políticas formais contam a partir de 1947 após a 

criação de agricultura do Estado, Leite (2004). Partindo deste recorte temporal, far-se-á uma 

compilação entre as políticas agrárias e agrícolas da União em cada período, o governo 

estadual respectivo e as políticas estaduais. 

 

Período: 1947 a 1951 

Governador: Jerônimo Coimbra Bueno. 

Política da União: Consolidação e financiamento da marcha para Oeste; 

       Deslocamento do capital do Sudeste  

Política estadual: Financiamento de infra-estrutura 

 

Período: 1951 a 1961 

Governador: Pedro Ludovico Teixeira, José Ludovico de Almeida e José Feliciano Ferreira. 

Política da União: Ocupação do território  

Política Estadual: Infra-estrutura; 

       Modernização da agricultura;  

     Fomento à mecanização; 

     Aumento do fluxo migratório; 

 

Período: 1961 a 1966 

Governador: Mauro Borges 

Política da União: Modernização conservadora 

Política estadual: Neste período inicia-se um planejamento sistemático, inclusive com um 

diagnóstico das necessidades, chamado de plano de desenvolvimento 

econômico de Goiás, que verificou necessidades: 

   Dificuldades de Transportes; 

 Comercialização deficiente; 

Deficiência na pesquisa e assistência técnica; 

 Falta de Capital e de política de colonização. 

 Incentivo à produção intensiva; 

 Aumento da extensão rural de 8 escritórios no estado 

para 33; 
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Criação de estações experimentais de pesquisa 

agropecuárias; 

Construção de escolas agrotécnicas; 

Construção de patrulhas mecanizadas; 

Criação de redes de armazenagem; 

Levantamentos agrogeológicos do Estado; 

Aumento do crédito rural; 

Apoio à política de prelos mínimos do governo federal. 

 

Período de 1966 a 1971 

Governador: Otávio Lage 

Política da União: Modernização conservadora 

Política Estadual: Ampliação do número de técnicos  

       Criação de fábrica de adubos 

       Aperfeiçoamento da estrutura de mercado 

 

Período 1971 a 1975 

Governador: Leonino de Ramos Caiado 

Política da União: Modernização conservadora 

Política Estadual: Desenvolvimento da indústria da transformação; 

       Criação do Goiás Rural 

       Apoio à cultura da soja 

       Implantação do Ceasa 

 

Período 1975 a 1979 

Governador: Irapuan Costa Junior 

Política da União: Modernização conservadora 

Política Estadual: Apoio ao Daia Anápolis 

       Industrialização de fosfato 

       Eletrificação do Estado 

 

Período 1979 a 1983 

Governador: Ari Ribeiro Valadão 

Política da União: Modernização conservadora 
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Política Estadual: Alinhamento com o governo federal 

       Aumento da produção agrícola 

       Incorporação de novas áreas 

 

Período 1983 a 1987 

Governador: Iris Rezende 

Política da União: Modernização conservadora 

Política Estadual: Política de apoio às organizações dos produtores rurais; 

       Criação de conselho de desenvolvimento municipal 

       Incentivo do capital privado na produção de insumos 

      Ampliação do programa de eletrificação rural; 

      Fomento à extensão rural 

 

Período 1987 a 1991 

Governador: Henrique Antônio Santillo 

Política da União: Consolidação da cadeia agroindustrial 

Política Estadual: Aumento da área de irrigação; 

       Modernização do setor; 

       Apoio à míni e pequena produção rural. 

 

Período 1991 a 1995 

Governador: Iris Rezende 

Política da União: Consolidação da cadeia agroindustrial 

Política Estadual: Modernização do setor; 

        Ampliação da fronteira agrícola. 

 

Período 1995 a 1999 

Governador: Luiz Alberto Maguito Vilela 

Política da União: Consolidação da cadeia agroindustrial; 

Política Estadual: Apoio à pequena e míni produção; 

        Política de preservação ambiental; 

        Implantação da grande cadeia agroindustrial. 
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Período 1999 a 2002 

Governador: Marconi Ferreira Perillo 

Política da União: Consolidação da cadeia agroindustrial 

Política Estadual: Alinhamento com o governo federal 

       Especialização do produtor; 

       Crescimento de atividades não-agrícolas; 

       Integração com o setor privado; 

       Ênfase em cadeias de produção; 

       Apoio ao agronegócio. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista (banco) 

 

1) Quais as linhas de crédito para o pequeno produtor de açafrão? 

2) Qual a forma de acesso? 

3) Quais as mais usadas? 

4) Na última safra, quantos usaram? 

5) Qual é o valor médio dos contratos? 

6) Qual o valor total em Mara Rosa, em recursos para os pequenos produtores? 

7) Qual o índice de inadimplência? 



 79 7

9 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista (prefeito) 

 

1) Qual as linhas de políticas voltadas para os pequenos produtores de Mara Rosa? 

2) Quantos são os beneficiários? 

3) E para a família? 

4) Qual é a contribuição na arrecadação do município? 
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APÊNDICE D – Questões abertas para entrevistas 

 

1 – O camponês 

- Processo histórico: De onde veio? Por quê? 

- Relação com a terra: Proprietário, arrendatário, meeiro? 

- Teve alguma relação com os movimentos de luta pela terra e pelo campesinato? 

 

2 – Contato com a atividade produtiva do açafrão 

- Relatar como entrou em contato com a cultura 

- Quais os fatores o levaram a optar por essa cultura 

- Quais as vantagens e desvantagens 

- Dificuldades encontradas 

- Comentar a relação com os órgãos governamentais de apoio 

- Comentar a respeito das linhas governamentais de apoio (financeiro, social, agrário) e como 

tem se superado as dificuldades 

- E a cooperativa? Associações? 

 

3 – Força de trabalho familiar 

- Como se trabalha a produção, é mecanizada? 

- Quem faz parte na família? (filhos, esposa) 

- O que cada um faz? (especificar a função de cada um) 

 

4 – A prática de trabalho 

- Existe mutirão? 

- Troca de dia? 

 

5 – Trabalho acessório 

- Em fazendas da região? 

- Na cidade? 

- Trabalho para o dono da fazenda? 

- Possui outras atividades rurais? 

- Quando trabalha, tem carteira de trabalho assinada? 
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6 – Força de trabalho assalariada 

- Se contrata força de trabalho? 

- Como se dá a contratação? 

- É temporária ou permanente? 

- Em que fase da cultura? 

- Existe disponibilidade? 

 

7 – Socialização do camponês 

- Como se dá o contato da família com a produção? 

- Quando começa o trabalho? 

- Os filhos estudarem atrapalha? 

- Os jovens permanecem na atividade? 

- A esposa participa das decisões? 

- Quais são os benefícios (melhorias)? 

- O governo ajuda? 

- Quais os programas do governo? 

 

8 – Propriedade da terra 

- Qual a forma de acesso à terra? (herança, compra, reforma agrária, arrendamento, meeiros) 

- Existe ação do governo para isso? 

 

9 – Propriedade dos meios de produção 

- Possuem máquinas? 

- Equipamentos? 

- Animais de tração? 

- Meio de locomoção? 

- Compra de adubos e defensivos? 

- Existe financiamento público da produção? 

- Quais são utilizados? 

- É fácil o acesso (pegar o dinheiro)? 

- Precisa de muitas garantias? 

- Se utiliza dinheiro de terceiros ou das compradoras? 

- Como é a comercialização? 
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10 – Jornada de trabalho 

- Quantas horas por dia? 

- Em que época do ano? 

- Quem participa?  
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APÊNDICE E – Questionário 

 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

- Identificação e caracterização da propriedade 

 

1 – Acesso à propriedade: 

_________________________________________________________________ 

2 – Distância da sede do município: 

(  ) Até 5 Km                        (  ) De 10 a 15 Km              (  ) Acima de 15 Km 

(  ) De 5 a 10 Km                 (  ) De 15 a 20 Km  

3 – Altitude: 

____________ metros 

4 – Coordenadas geográficas: 

__________ Lat.                __________ Long. 

5 – Vegetação original predominante: 

 _____________________________________________________ 

6 – Relevo: 

______________________________________________________ 

7 – Área da propriedade: 

__________ Alq. 

- Aspectos das práticas agrícolas 

8 – Na propriedade qual o local que normalmente instala a lavoura de açafrão? 

_________________________________________________________________ 

9 – Área plantada com açafrão: 

__________ Alq. 

10 – Tem preocupação com a forma de condução da lavoura, visando melhorar o trânsito de 

máquinas? 

(  ) Sim        (  ) Não 

11 – Faz análise de solo? 

(  ) Sim        (  ) Não 

12 – Classificação sucinta do solo onde se encontra a lavoura: 

_________________________________________________________________ 

13 – Idade da lavoura: 
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_____________________ Anos 

 

14 – Época de plantio: 

___________________________ 

15 – Sistema de plantio: 

(  ) Covas 

(  ) Sulcos 

16 – Número de rizoma por sulco: 

___________________________ 

17 – Usa sementes próprias? 

(  ) Sim         (  ) Não 

18 – Quais sementes são utilizadas? 

___________________________ 

19 – Como obtém as sementes? 

___________________________ 

20 – Quanto rende um hectare ou um alqueire de açafrão (em kilos)? 

___________________________ 

21 – Espaçamento de plantio: 

___________________________ 

22 – Qual a época normal de colheita, em meses? 

___________________________ 

23 – Quantas horas do dia são efetivamente trabalhadas? 

(  ) Até 4 horas                (  ) 8 horas 

(  ) 6 horas                       (  ) Mais de 8 horas 

24 – Como sabe que o açafrão está maduro para o processamento? 

________________________________________________________________ 

25 – Como é o sistema de colheita do açafrão? 

________________________________________________________________ 

26 – Usa adubo químico: 

26.1 – No plantio? 

(  ) Sim       (  ) Não 

26.2 – Em cobertura? 

(  ) Sim       (  ) Não 
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26.3 – Caso sim, quais adubos são utilizados (formulações)? 

________________________________________________ 

 

27 – Utiliza adubação orgânica? 

(  ) Sim        (  ) Não 

28 – Usa herbicida para o controle de plantas daninhas? 

(  ) Sim        (  ) Não 

28.1 – Caso não, como realiza o controle de plantas daninhas? 

__________________________________________________ 

29 – Observa presença de pragas? 

(  ) Sim        (  ) Não 

30 – Observa a presença de doenças? 

(  ) Sim        (  ) Não 

31 – Observa a presença de animais silvestres na lavoura? 

(  ) Sim        (  ) Não 

32 – Considera que a produtividade tem: 

(  ) Aumentado 

(  ) Diminuído 

(  ) Permanece igual 

33 – O que poderia ser feito para aumentar a produtividade da lavoura? 

_________________________________________________________ 

34 – Compra açafrão de algum outro produtor? 

(  ) Sim        (  ) Não 

35 – Ao adquirir o açafrão de terceiros observa algum critério para selecioná-lo para 

processamento? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

- Aspectos da estrutura 

 

36 – Possui terreiro? 

(  ) Sim        (  ) Não 

37 – Área do terreiro 

________________________ 
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38 – Possui tanque de cozimento? 

(  ) Sim        (  ) Não 

39 – Possui fatiador? 

(  ) Sim        (  ) Não 

40 – Possui brunidor? 

(  ) Sim        (  ) Não 

41 – Possui algum tipo de separador de impureza? 

(  ) Sim        (  ) Não 

42 – Qual o sistema de transporte do açafrão do campo para a indústria? 

__________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS 

 

- Aspectos das atividades agropecuárias associadas à produção do açafrão e da 

composição da renda do estabelecimento 

 

43 – Por que produz açafrão? 

(  ) Comprou a fazenda com lavoura 

(  ) Outro 

44 – Última produção: 

__________ kilos/ano 

45 – A produção de açafrão é a atividade principal? 

(  ) Sim        (  ) Não 

46 – Atividades associadas à produção de açafrão: 

(  ) Pecuária de Leite                 (  ) Pecuária de Corte             (  ) Outras 

(  ) Milho                                   (  ) Soja 

47 – Quanto ao gênero, o proprietário é: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

48 – Quanto à propriedade: 

(  ) É o único proprietário 

(  ) Tem sociedade com familiares 

(  ) Tem sociedade com terceiros 

(  ) Outros 
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49 – Tem registro de produtor rural? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

- Tradição na atividade 

 

50 – Há quanto tempo a família atua no ramo? 

(  ) Menos de 20 anos            (  ) 30 a 50 anos               (  ) Mais de 100 anos 

(  ) 20 a 30 anos                     (  ) 50 a 100 anos 

51 – Tempo na atividade (atual proprietário): 

(  ) Até 5 anos                        (  ) 10 a 20 anos              (  ) Mais de 40 anos   

(  ) 5 a 10 anos                       (  ) 20 a 40 anos 

52 – Os filhos interessam pela atividade? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

Mão de obra utilizada 

 

53 – Utiliza mão de obra familiar? 

(  ) Sim        (  ) Não 

53.1 – Caso sim, quantas? 

___________ pessoas 

54 – Utiliza mão de obra permanente? 

(  ) Sim        (  ) Não 

54.1 – Caso sim, quantas? 

___________ pessoas 

55 – Utiliza mão de obra temporária? 

(  ) Sim        (  ) Não 

55.1 – Caso sim, quantas? 

___________ pessoas 

56 – Utiliza mão de obra especializada? 

(  ) Sim        (  ) Não 

56.1 – Caso sim, quantas? 

___________ pessoas 
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- Uso de ferramentas gerenciais 

57 – Qual a principal fonte de informação de preços? 

(  ) Produtores vizinhos (proprietários de alambiques) 

(  ) Faz pesquisa no comércio local 

(  ) Comprador 

(  ) Associação/cooperativa 

(  ) Rádio/televisão 

(  ) Jornal/revista 

(  ) Não acompanha 

58 – Quais os principais compradores do açafrão? 

Comprador 1     ______________________________________________ 

Quantidade        ______________________________________________ 

Unid.                  ______________________________________________ 

Preço                  ______________________________________________ 

Destino (cidade) ______________________________________________ 

Percentual comercializado com o principal comprador _____________ % 

 

Comprador 2     ______________________________________________ 

Quantidade        ______________________________________________ 

Unid.                  ______________________________________________ 

Preço                  ______________________________________________ 

Destino (cidade) ______________________________________________ 

Percentual comercializado com o principal comprador _____________ % 

 

59 – Qual a principal dificuldade para produzir açafrão? 

(  ) Recurso de capital      (  ) Mercado                   (  ) Mão de obra  

(  ) Tecnologia                  (  ) Recursos de produção (fertilizantes, defensivos, etc) 

60 – Tem algum tipo de controle de receitas e despesas? 

(  ) Sim        (  ) Não 

61 – Tem lucro com a atividade? 

(  ) Sim        (  ) Não 

62 – Caso não, vai continuar a produzir? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 



 89 8

9 

- Capacitação do proprietário 

 

63 – Quanto ao grau de escolaridade do proprietário? 

(  ) Até primário incompleto 

(  ) Primário completo/ginásio incompleto 

(  ) Ginásio completo/ colegial incompleto 

(  ) Colegial completo/superior incompleto 

(  ) Superior completo ou mais 

64 – Utiliza assistência técnica para a produção de açafrão? 

(  ) Sim        (  ) Não 

64.1 – Caso sim: 

(  ) Órgãos públicos (Agência Rural, Minist. Agricultura, etc) 

(  ) Cooperativa/Associação 

(  ) Profissionais autônomos 

(  ) Profissionais empregados 

(  ) Outros               Qual? ____________________________ 

 

65 – Qual a principal fonte de informações técnicas? 

(  ) Vizinhos                       (  ) Revistas agropecuárias                 (  ) Não consulta 

(  ) Cursos/treinamentos     (  ) Outras fontes 

66 – Com que freqüência participa de cursos, treinamentos e palestras sobre a produção de 

açafrão? 

(  ) Uma vez por ano 

(  ) Mais de uma vez por ano 

(  ) Nunca participou 

 

- Aspectos de atividade turística relacionada à produção de açafrão 

   

67 – Existe algum atrativo turístico na propriedade? 

(  ) Sim        (  ) Não 

67.1 – O atrativo da propriedade tem alguma relação com a atividade de 

produção de açafrão? 

                        (  ) Sim        (  ) Não 
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67.2 – O atrativo é explorado pelo proprietário? 

                        (  ) Sim        (  ) Não 

67.2.1 – Caso sim, o proprietário divulga ou pretende divulgar a cachaça 

para os que visitam tais atrativos? 

                                 (  ) Sim        (  ) Não 

67.2.2 – Caso não, o proprietário pretende explorá-lo? 

                                 (  ) Sim        (  ) Não 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


