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Resumo 

O estado de São Paulo, Brasil, se apresenta como um referencial da expansão da 

produção capitalista no campo. De um lado isso significa produção de mercadorias através de 

relações de trabalho assalariada, principalmente para o mercado externo, que prioriza a 

rentabilidade, carregando consigo a dinâmica da concentração de terra e exploração da força de 

trabalho. De outro, contraditoriamente, significa a possibilidade da recriação das formas de 

produção camponesa, pois o capitalismo em sua reprodução, além de gerar formas não 

capitalistas de produção, como a força de trabalho análoga à escrava, bem como as formas de 

produção camponesa.  Essa permanente reprodução do campesinato no seio do modo 

capitalista de produção se dá exatamente pela necessidade que o próprio capital tem de 

relações que não são capitalistas para a sua produção. Em Conchas, a avicultura de corte e a 

pecuária, principalmente a leiteira, são algumas das bases econômicas do município e, 

principalmente, uma das formas da reprodução camponesa nesse município. 
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Introdução 

O presente artigo deriva do projeto de iniciação científica voluntária intitulado “Conchas e 

os Parceiros do Rio Bonito: analisando os modos de vida no campo Conchense”, realizado sob a 

orientação da Prof. Dra. Valéria de Marcos, que busca analisar a reprodução camponesa a partir 

dos dados da estrutura fundiária, dos tipos de produtos cultivados e sua forma de distribuição no 

município de Conchas, comparando-os àqueles do estado de São Paulo. 

A obra de Antônio CANDIDO, publicada em 1954, Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre 

o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida (2001, 9.ed.), releva as relações 
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com os meios de produção e de vida do caipira paulista do centro oeste, como o mutirão, as 

festividades de bairro, suas crenças, lazer e vida social fechada, através da parceria na região 

do atual município de Bofete. A leitura da obra de Candido provocou a necessidade de analisar 

os modos de vida do camponês no município de Conchas, em primeiro lugar, por ser a cidade 

natal da pesquisadora, que morou grande parte dessa permanência no sítio e, em segundo, por 

ser limítrofe com o município de Bofete, município dos parceiros estudados por Candido. 

Como se sabe, as transformações atuais no campo brasileiro, conforme OLIVEIRA 

(2007), se fazem através do processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista no 

campo, que se apresenta de forma contraditória e combinada, ou seja, ao mesmo tempo em que 

produz relações especificamente capitalistas, como o trabalho assalariado no campo, gera 

também, igual e contraditoriamente, relações não capitalistas de produção, principalmente, as 

camponesas.  

Os camponeses coexistem desde sempre nos diferentes sistemas econômicos, sociais e 

políticos se reproduzindo de diversas formas para manter a sua permanência na terra, sabendo-

se que a reprodução da família é o limite para a reprodução camponesa. São possibilidades de 

recriação do campesinato a parceria, o arrendamento, assim como a compra da terra e 

ocupação da terra. Essas diferentes estratégias de resistência dão origem, por sua vez, a um 

constante processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização1 da agricultura 

camponesa, ora com seu desaparecimento em determinada área, ora com sua criação ou 

recriação em outra. 

O camponês se apresenta com uma diversidade de formas sociais baseadas na relação 

de trabalho familiar e formas distintas de acesso à terra, como o posseiro, o parceiro, o foreiro, o 

arrendatário, o pequeno proprietário etc.  As relações camponesas de produção correspondem a 

um conjunto de práticas cotidianas no qual o grupo social composto pela família garante sua 

reprodução. O trabalho familiar é o principal elemento que caracteriza as práticas de produção 

camponesas, em especial na produção da vida, sendo a reprodução do grupo doméstico seu 

objetivo principal. 

                                                           
1
 Para RAFESTTIN o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente o ator territorializa o espaço. (RAFESTTIN, 1993, p.145)  e ainda, (...) um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações 

marcadas pelo poder. (...) o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do 

espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder 

(...) ( RAFESTTIN, 1993, P.144). Para RAFESTTIN, ao se apropriar de um espaço concreta ou 

abstratamente, o autor territorializa o espaço. 
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O camponês, proprietário dos seus meios de produção, com ou sem a propriedade da 

terra, detém certa autonomia, ao poder não se submeter ao tipo de  jornada de trabalho imposta 

pelo capitalista. Para ele a terra, elemento fundamental da sua reprodução, não é uma simples 

mercadoria, mas terra de trabalho2, instrumento que lhe garante a reprodução da vida. 

A força de trabalho familiar é o motor do trabalho na produção. Dependendo do tamanho 

da propriedade, da quantidade de membros da família, bem como do acesso a instrumentos 

tecnológicos que ajudam na produtividade, o camponês, segundo TAVARES DOS SANTOS 

(1978), pode não dar conta de todo o processo de produção, motivo pelo qual as famílias 

recorrem a alternativas para suprir tais necessidades, como o trabalho acessório, o trabalho 

assalariado temporário, a ajuda mútua e também a parceria. Por outro lado, diante da 

necessidade de complementar a renda, o camponês, temporariamente, se dispõe a um trabalho 

acessório - que consiste no assalariamento temporário do camponês com a finalidade de 

complementar a renda familiar, num momento de sazonalidade das atividades em suas terras. 

Nesse sentido, podemos situar o estado de São Paulo como uma referência quando 

buscamos estudar o contraditório processo de desenvolvimento capitalista no campo, que se 

expande, de um lado através da monopolização do território, processo que se concretiza pelo 

domínio da circulação das mercadorias e que permite a criação e recriação de áreas de 

produção camponesa e, de outro, através da territorialização do capital no campo. 

O processo de territorialização do capital no campo se dá pelo latifúndio monocultor 

voltado à produção de commodities, que se produz  em monoculturas através, por exemplo, da 

compra de extensas áreas pelas usinas de cana de açúcar, que levam ao deslocamento dos 

camponeses para outras áreas ou mesmo seu assalariamento nas cidades. 

Monoculturas como as da cana-de-açúcar e a silvicultura do eucalipto requerem grandes 

extensões de área cultivada e grande volume de produção para viabilizar os investimentos em 

máquinas e pesquisa, necessitando assim o controle de grandes extensões de terras e de mão 

obra assalariada nos processos produtivos.  Já a produção camponesa utiliza a força de trabalho 

familiar em áreas nas quais os membros da família consigam trabalhar, produzindo, na sua 

maioria, gêneros menos lucrativos e destinados aos mercados internos, como alguns alimentos. 

Nesse artigo buscaremos identificar como os camponeses reproduzem seu modo de vida, a 

                                                           
2
 Terra de trabalho é uma expressão cunhada por José de Souza Martins no livro Expropriação e 

Violência, 1980. Esse conceito tem o sentido de terra para trabalhar, contrapondo-se ao conceito de terra 

de negócio, que direciona para o sentido de terra para explorar o trabalho alheio. 
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partir das características do uso e distribuição fundiária desse município, comparando-o com do 

estado de São Paulo como um todo. 

O município de Conchas, conforme figura 1,  fica situado na região centro oeste do 

estado São Paulo. Segundo o IBGE, Conchas é um município com 466km2, 16302 habitantes, 

dos quais 3099 residem na área rural. Tem como características físicas traços do bioma de 

cerrado e da mata atlântica, relevo de colina suave e nas regiões limítrofes, áreas de maiores 

altitudes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]3). 

 

Figura 1: Localização do Estado de São e do município de Conchas, disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_Conchas.svg, acessado em 18/10/2012 

 

A formação de Conchas se deu a partir dos tropeiros que percorriam a região com tropas 

de burros transportando mercadorias para os municípios de Tietê e Botucatu e que acabaram se 

fixando nas proximidades do ribeirão que deu nome ao município. O município é banhado pelos 

Rios de Conchas, Tietê e pelo Rio do Peixe, principalmente, além de pequenos córregos. 

Métodos e Resultados 

Se buscou compreender a área estudada a partir do levantamento bibliográfico sobre 

temas como: campesinato no Brasil, as transformações no campo brasileiro, as relações de 

                                                           
3
 http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=35, acessado em 

03/07/2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_Conchas.svg
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=35
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produção capitalistas e não capitalistas; formas de resistência dos camponeses ao modo de 

produção capitalista, dentre outros temas, bem como através da coleta e análise de dados 

estatísticos,  a exemplo do censo agropecuário do IBGE, dos dados estatísticos do LUPA, e da 

SEADE4.  

Conforme informações da SEADE a participação da agropecuária no total do Valor 

Adicionado5, no ano de 2009, no Estado de São Paulo é de 1,62%, enquanto que no município 

de Conchas é de 9,45%; a participação dos vínculos empregatícios (trabalho assalariado) na 

agropecuária (no total de vínculos) é de 3,08 % no Estado de São Paulo, sendo 8,05% no 

município de Conchas. Além disso, a proporção de estabelecimentos da agropecuária (no total 

de estabelecimentos) é de 7,21 % no Estado e 28,52 % em Conchas, indicando a importância 

das atividades agropecuárias para a economia desse município. 

Segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através do projeto LUPA 

2007/2008, conforme tabela abaixo, comparando as áreas das UPAs - Unidades de Produção 

Agropecuárias6 - entre os municípios de Conchas e o Estado de São Paulo, vemos que em 

Conchas 93,51% das UPAs são consideradas pequenas, ou seja, com área entre 0,1 e 100 ha, e 

ocupam 55,97% da área total das UPAs, o que significa 23.609,9 ha da área agrícola de 

Conchas. As propriedades acima de 100ha nesse município,  somam no total 74 

estabelecimentos, o que corresponde a 2,54% das unidades,  ocupando uma área de 18.572ha, 

ou seja, 29,57% da área total, o que demonstra o predomínio da pequena propriedade.  

 
 
 

                                                           
4
 As informações estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), do projeto LUPA 

(Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária – 

Estatísticas Agrícolas, Estado de São Paulo, 2007/08,(LUPA) e também da SEADE (Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados) foram analisadas separadamente, pois os métodos de coleta e 

sistematização das informações são diferentes. 
5
 Valor que a atividade das empresas de agropecuária agregam aos bens e serviços consumidos no seu 

processo produtivo. 
6
 Segundo o manual do Lupa,  uma UPA é definida como: 

a) Um conjunto de propriedades agrícolas contíguas e pertencentes ao(s) mesmo(s) 

proprietários; 

b)  Que estejam inteiramente localizadas dentro de um mesmo município, inclusive dentro do 

perímetro urbano;  

c) Com área total igual ou superior a 0,1 ha e; 

d)  Não destinada exclusivamente para lazer. ( Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 

Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária – Sobre o LUPA, Estado de São 

Paulo, 2007/08,(LUPA), disponível em: 

http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/pdf/SobreoLUPA.pdf 

 

http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/pdf/SobreoLUPA.pdf
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Tabela 1: Estrutura Fundiária do Estado de São Paulo e do município de Conchas-SP 

 
Figura 2: Tabela da Estrutura Fundiária do Estado de São Paulo e do município de Conchas-SP. Fonte: 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA. Adaptado por  Cátia Ferreira 

 
Comparando com o estado de São Paulo, que das 324.601 UPAs (unidades de 

produção agropecuária) do estado, 285.169 possuem  área entre 0,1 e 100ha (hectare), ou seja, 

87,85% das UPAs são consideradas pequenas propriedades, enquanto no município de 

Conchas das 1141 unidades de produção agropecuária, 1067 são pequenas propriedades, entre 

0,1 e 100ha (hectare), compreendendo 93,51% do total de unidades. Considerando, por sua vez, 

a área das unidades, no estado de São Paulo as pequenas propriedades abrangem apenas 

31,28% do total da área ocupada por todas as UPAs no estado, já no município de Conchas a 

área ocupada pelas pequenas UPAs somam 55,97% do total da área, número bem acima do 

apontado pelo estado. 

Por outro lado, as UPAs com áreas acima de 100ha correspondem a 12,15% do total de 

UPAs no estado e apenas 6,48% em Conchas, ou seja, 39.432 unidades e ocupam 68,72% da 

área total, o que demonstra um maior caráter concentrador de terra imposto pela expansão do 

modo de produção capitalista no campo, enquanto que no município de Conchas esse 

percentual de área cai para 44,03% 

O gráfico 1, abaixo, que ilustra a estrutura fundiária de Conchas e do estado de São 

Paulo, nos mostra que quase 60% das UPAs no município de Conchas possuem entre 10 e 

100ha enquanto que para o estado de São Paulo elas representam 56,65%.  

N°de UPAS % área Hectare % N° de UPAS % área Hectare %

Área das UPAs com (0,1] ha 4.370           1,35            2.794,10              0,01            7                   0,61           6,30                    0,01           

Área das UPAs com (1,2] ha 7.565           2,33            12.025,29            0,06            21                 1,84           33,50                  0,08           

Área das UPAs com (2,5] ha 41.555         12,80          151.661,49          0,74            157               13,76         587,50                1,39           

Área das UPAs com (5,10] ha 47.782         14,72          367.115,02          1,79            198               17,35         1.509,70             3,58           

Área das UPAs com (10,20] ha 73.207         22,55          1.081.760,38       5,28            272               23,84         4.005,60             9,50           

Área das UPAs com (20,50] ha 77.758         23,95          2.467.251,29       12,03          296               25,94         9.403,70             22,29         

Área das UPAs com (50,100] ha 32.932         10,15          2.331.035,23       11,37          116               10,17         8.063,60             19,12         

Área das UPAs com (100,200] ha 19.741         6,08            2.770.726,07       13,51          45                 3,94           6.100,50             14,46         

Área das UPAs com (200,500] ha 13.564         4,18            4.147.892,78       20,23          21                 1,84           6.511,50             15,44         

Área das UPAs com (500,1.000] ha 3.983           1,23            2.747.396,32       13,40          7                   0,61           4.420,50             10,48         

Área das UPAs com (1.000,2.000] ha 1.545           0,48            2.108.621,87       10,28          1                   0,09           1.539,90             3,65           

Área das UPAs com (2.000,5.000] ha 510              0,16            1.456.017,60       7,10            -                -            -                     -            

Área das UPAs com (5.000,10.000] ha 67                0,02            441.774,90          2,15            -                -            -                     -            

Área das UPAs acima de 10.000 ha 22                0,01            418.034,30          2,04            -                -            -                     -            

total 324.601     20.504.106,64  1.141           42.182,30        

Áreas das UPAs
Estado de São Paulo Município de Conchas

TABELA 1 – Estrutura Fundiária, Estado de São Paulo e do município de Conchas-SP, 2007/08.
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Gráfico 1 e 2: Gráfico da estrutura fundiária de Conchas e do Estado de São Paulo por número 
de UPA’s 

 

Figuras 3 e 4 : Gráfico da estrutura fundiária de Conchas e do Estado de São Paulo por número de 
UPA’s. Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA. Adaptado por Cátia 
Ferreira 



 8 

Apesar da proximidade de valores em relação ao número de UPAs, o gráfico relativo à 

área abaixo nos mostra que as pequenas propriedades, entre 10 e 100ha, no município de 

Conchas ocupam 50,91% do total da área das UPAs enquanto que em São Paulo elas ocupam 

apenas 28,68% da área ocupada pelas UPAs, o que revela uma estrutura fundiária mais 

concentrada para o estado do que para o município em análise. 

Gráficos 3 e 4: Gráfico da estrutura fundiária de Conchas e do Estado de São Paulo, por área. 
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Figuras 5 e 6: Gráficos da estrutura fundiária de Conchas e do Estado de São Paulo, por área. 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA. Adaptado por Cátia 
Ferreira 
 

Conforme os dados do IBGE, gráfico abaixo, a maioria dos estabelecimentos 

agropecuários em Conchas e também no estado de São Paulo são de proprietário privados7, 

além disso, coexistem, com a propriedade privada dos camponeses, os tipos de ocupação como 

o arrendamento,  a prática da parceria e da posse. Podemos ponderar que a consideração feita 

por CANDIDO, na sua obra publicada em 1954, Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira 

paulista e a transformação dos seus meios de vida (2001, 9.ed.), onde aponta para certa 

tendência de “reconstituição do latifúndio como realidade econômica e social, à custa da 

pequena propriedade e do sistema de parceria” (2001, p.13) , não se deu exatamente como 

identificada pelo autor na época. Nesse sentido, entendemos que o capitalismo traz consigo a 

necessidade constante de sua reprodução, sua permanência só se estabelece reproduzindo 

também o processo de produção do capital através de relações não capitalistas de produção.  

Segundo Martins (1996), isso ocorre porque o capitalismo, na sua expansão, não só 

redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra 

relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa reprodução. Assim, é 

possível dizer que: 

“...o camponês adaptou-se e foi adaptado, transformou-se e foi transformado, 

diferenciou-se internamente, mas permaneceu identificável como tal. Teve 

suas formas de produção e organização de vida redefinidas e, em larga 

medida, postas a serviço de uma realidade estrutural mais poderosa: a 

engrenagem de reprodução do capital. “ (MOURA, 1986, p.18) 

Voltando para os dados estatísticos, segundo dados do IBGE apontados nos gráficos 5 

e 6, identificamos que em 95% da condições do produtor, dentro dos estabelecimentos 

agropecuários, é de proprietário no município de Conchas, para o estado esse número fica em 

85%. 

 

                                                           
7
 Conforme o IBGE, os estabelecimentos agropecuários foram discriminados, segundo a propriedade das 

terras que os constituíam, nas seguintes categorias: Individual, Condomínio ou Sociedade de Pessoas, 

Sociedade Anônima, Sociedade Limitada, Cooperativa, Entidade Pública e Instituição Pia ou Religiosa. 
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Gráfico 5 e 6: Gráficos da Condição do produtor de Conchas e do Estado de São Paulo, 
estabelecimentos agropecuários por área. 

 
Figuras 7 e 8: Gráficos da Condição do produtor de Conchas e do Estado de São Paulo, 
estabelecimentos agropecuários por área8. Fonte: Censo Agropecuário 2006 do IBGE. Adaptado por 
Cátia Ferreira 

                                                           
8
 Considerou-se como estabelecimento agropecuário todo terreno de área contínua, independente do 

tamanho ou situação (urbana ou rural), formado de uma ou mais parcelas, subordinado a um único 

produtor, onde se processasse uma exploração agropecuária, ou seja: o cultivo do solo com culturas 

permanentes e temporárias, inclusive hortaliças e flores; a criação, recriação ou engorda de animais de 

grande e médio porte; a criação de pequenos animais; a silvicultura ou o reflorestamento; e a extração de 

produtos vegetais. Fonte: (IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponível em: 
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Ao analisarmos os tipos de animais dos estabelecimentos agropecuários, identificamos, 

conforme os dados do IBGE do censo agropecuário de 2006, apontados na tabela 2e 3, figura 8 

e 9, que 82% dos estabelecimentos no município de Conchas usam efetivos bovinos e 41% 

possuem aves. Para o Estado de São Paulo esses dados caem para 56%  e 31%, 

respectivamente. 

Tabela 2 e 3: Tabela das espécies de efetivo do município de Conchas e do Estado de São 
Paulo dos estabelecimentos agropecuários 

 
Figura 8 e 9: Tabela das espécies de efetivo do município de Conchas e do Estado de São Paulo dos 
estabelecimentos agropecuários. Fonte: Censo Agropecuário 2006 do IBGE. Adaptado por Cátia Ferreira 

 

                                                                                                                                                                          
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/conceitos.shtm acessado em 

12/03/2012 

 

 

espécie de efetivo total de cabeças % de cabeças

total de 

estabelecimento 

(unidade)

% dos 

estabelecimentos 

que usam tais 

efetivos 

bovinos 42.267 1 660 82

bubalinos 2 0 1 0

equinos 654 0 232 29

asininos 6 0 5 1

muares 46 0 36 4

caprinos 32 0 5 1

ovinos 832 0 30 4

suínos 1.307 0 105 13

aves 5.057.813 99 331 41

outras aves 387 0 36 4

5.103.346

Tabela das espécie de efetivo do município de Conchas- Sp

espécie de efetivo total de cabeças % de cabeças

total de 

estabelecimento 

(unidade)

% dos estabelecimentos

bovinos 10.506.430 4 128.238 56

bubalinos 48.531 0 951 0

equinos 302.282 0 76.729 34

asininos 2.697 0 981 0

muares 19.261 0 9.754 4

caprinos 54.574 0 3.277 1

ovinos 490.029 0 11.379 5

suínos 1.562.282 1 41.674 18

aves 236.149.000 94 71.374 31

outras aves 2.559.763 1 11.195 5

251.694.849

Tabela das espécie de efetivo do Estado de São Paulo

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/conceitos.shtm
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Considerando a tabela 2 e 3 acima, 31% dos estabelecimentos agropecuários do estado 

de São Paulo possuem aves em sua espécie de efetivo, enquanto que no município de Conchas 

esse percentual aumenta para 41%. Em relação aos bovinos esse percentual aumenta para 56% 

dos estabelecimentos no estado e chega a 82% em Conchas, que nos indica a importância 

dessas atividades produtivas para esse município. 

Através do gráfico 7, abaixo, podemos identificar que 80% da área dos estabelecimentos 

agropecuários do município de Conchas são de pastagens naturais enquanto que para o estado 

de São Paulo esse percentual cai para 22%. Em relação a lavoura temporária, pastagens 

naturais, pastagens plantadas e lavoura permanente, podemos considerar que a pecuária e a 

avicultura são atividades importantes no município. 

Gráfico 7: Gráfico  da utilização das terras de Conchas e do Estado de São Paulo, 
estabelecimentos agropecuários percentual da área utilizada. 

 
Figura 10:  Gráfico  da utilização das terras de Conchas e do Estado de São Paulo, estabelecimentos 
agropecuários percentual da área utilizada. Fonte: Censo Agropecuário 2006 do IBGE. Adaptado por 
Cátia Ferreira 

 

Conforme dados do LUPA, Conchas possui 1,34% das cabeças de bovinos leiteiros do 

estado e 0,63% das cabeças de bovinos de corte. O município está em segundo lugar no estado 
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de São Paulo, conforme o censo do LUPA de 2007/2008 na produção de aves de corte, com 

4,75% do total de cabeças do Estado. 

Considerações finais 

A pesquisa sobre as diversas formas como o camponês atua e produz no campo visa, 

de um lado, entender quais as potencialidades e os limites desse modo de viver e produzir no 

campo na atualidade e, de outro, contribuir com o debate sobre a elaboração de alternativas 

locais que possam garantir a defesa da fração do território ocupada por esses camponeses, 

assim como acrescentar conhecimento para o debate sobre as formas não capitalistas de 

produção no campo. É através da diversidade de relações de produção no campo, 

principalmente as que envolvem o camponês, que podemos perceber uma lógica econômica que 

difere do modo produção capitalista.  

O camponês, mesmo inserido no modo de produção capitalista, através da 

comercialização, integração e assalariamento parcial (trabalho acessório), traz consigo uma 

série de compromissos e relações de cunho pessoal, que vão além da dimensão econômica. O 

camponês paulista, apesar de localizar-se num estado de avançada expansão do modo de 

produção capitalista no campo, continua se fazendo presente, contraditoriamente, em grande 

força.  

O presente artigo reflete a primeira etapa da iniciação científica, que se apoiou, 

inicialmente, nos dados estatísticos. Podemos identificar, através desses dados, que o 

camponês conchense encontrou na integração da avicultura de corte e na pecuária leiteira sua 

forma de reprodução e recriação, lembrando também que é nesse ponto que a indústria de 

alimentos capitalista se apoia e expande, pois tanto a avicultura de corte, quanto a pecuária 

leiteira são atividades que exigem dedicação, cuidado e muita força de trabalho, e é nesse ponto 

que existe a brecha para a reprodução camponesa nessas duas atividades.  

Ainda nos falta compreender os motivos que os levam a optar por essas práticas e 

formas de ligação com mercado e o quanto isso lhes garantem certa autonomia em relação ao 

seu modo de vida. 

Há ainda que se considerar o quão necessário se faz aprofundar o entendimento das 

formas gerais da produção e reprodução camponesa e das transformações dessa reprodução 

em âmbito local, que se difere do modelo do agronegócio, pois gera cultura e identidade no 

campo e cumpre um papel importante na produção de alimentos. Podendo também trazer 
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alternativas que possibilitam a redução da subordinação da produção camponesa ao modo 

capitalista de produção, bem como evitar a sujeição da renda da terra ao capital, garantindo 

certa autonomia aos camponeses e melhores condições de vida e permanência no campo. 
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