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RESUMO(

SIMONETTI,*Danieli.*Mudanças( institucionais(na(produção(de(soja(orgânica(
em( Capanema,( PR.* 2015.* 96* f.* Dissertação* (Mestrado* em* Desenvolvimento*
Regional)* –* Programa* de* Pós7Graduação* em* Desenvolvimento* Regional,*
Universidade*Tecnológica*Federal*do*Paraná,*Pato*Branco,*2014.*

A* região* de* Capanema* já* foi* polo* nacional* de* produção* orgânica,* entretanto,*
enquanto* a* produção* orgânica*mantém* uma* elevada* procura,* a* oferta* está* em*
crise* hoje* em* dia.* A* partir* da* abordagem*da*Velha*Economia* Institucional* esta*
dissertação* procura* perceber* quais* são* as* instituições* presentes* na* produção*
orgânica* de* soja,* quais* mudanças* ocorreram* e* levaram* os* produtores* a* uma*
mudança*de*comportamento,*neste*caso,*o*de*abandonar*a*produção*orgânica.*
Para*tanto,*procura7se*neste*trabalho:*(1)*identificar*as*diversas*etapas*históricas*
da*produção*de*soja*orgânica*na*microrregião*de*Capanema`*(2)*diagnosticar*as*
escolhas* dos* agricultores* e* os* elementos* que* caracterizam* a* diminuição* da*
produção* de* soja* orgânica* na* região`* e* (3)* analisar* o* papel* da* associação* de*
produtores* na* mudança* institucional* dos* produtores* orgânicos.* Para* todos* os*
agricultores* dessa* região,* o* reconhecimento* como* produtores* orgânicos* foi* a*
reinterpretação* de* um* comportamento* técnico* que* habitualmente*manifestavam*
no*não*uso*que*faziam*de*defensivos*e*adubos*químicos*na*década*de*1980.*As*
entrevistas* revelam*que* foram* requeridos* poucos*esforços* para* se* adaptar* aos*
primeiros*selos*orgânicos,*pois,*pesava*mais*na*decisão*o*fator*da*remuneração.*
Nesta* fase*a*agricultura*orgânica*era*muito*próxima*da*convencional*e* trabalhar*
mais* de* oito* horas* na* lavoura* sob* o* sol* era* atividade* comum.* Entretanto,* o*
desenvolvimento*tecnológico*da*agricultura*convencional*fez*esse*comportamento*
mudar.* Os* novos* pacotes* tecnológicos* possibilitaram* diminuir* a* penosidade* do*
trabalho*agrícola,* tornando7o*mais* fácil*e*ágil.*O*que*antes*era*normal*passou*a*
ser*considerado*muito*penoso.*E*a*produção*orgânica*passou*a*se*distanciar*do*
habitual.* Essa* alteração* levou* muitos* agricultores* a* abandonar* a* produção*
orgânica* pela* nova* convenção* tecnológica.* Essa* mudança* de* comportamento*
também* se* refletiu* por* uma* mudança* de* percepção* de* gerações,* pois,* os*
agricultores* se* mantiveram* orgânicos* enquanto* tinham* força* de* trabalho*
suficiente* para* manter* o* hábito.* Assim,* no* momento* atual,* percebe7se* que* o*
principal* entrave* à* produção* orgânica* é* sua* menor* praticidade* e* seu* maior* e*
inconveniente*trabalho.**

Palavras*chaves:*Crise(na(Produção(Orgânica.(Velha(Economia(Institucional.(
Hábito.(Forca(de(Trabalho.**



 

 

ABSTRACT*

SIMONETTI,*Danieli.*Mudanças( institucionais(na(produção(de(soja(orgânica(
em( Capanema,( PR.* 2015.* 96* f.* Dissertação* (Mestrado* em* Desenvolvimento*
Regional)* –* Programa* de* Pós7Graduação* em* Desenvolvimento* Regional,*
Universidade*Tecnológica*Federal*do*Paraná,*Pato*Branco,*2014.*

The* region* of* Capanema7PR* was* a* national* reference* of* organic* production.*
Despite*it*keeps*maintaining*a*high*demand,*supply*is*in*crisis*today.*From*the*Old*
Institutional*Economics*approach,* this*dissertation*seeks* to*understand*what* the*
institutions*represent*in*organic*soybean*production,*which*changes*occurred,*and*
how*they*led*producers*to*change*their*behavior,*in*this*case,*leaving*the*organic*
production.* The* aim* of* this* work* is:* (1)* Identify* organic* soybean* production*
historical* stages* in* the* micro* region* of* Capanema`* (2)* Identify* farmers* choices**
and*the*elements*that*characterize*organic*soybean*production*decrease,*and`*(3)*
Analyze* the* role* of* farmers* associations* in* the* institutional* change* of* soybean*
organic* production.* For* all* farmers* assessed,* recognition* as* organic* producers*
was* a* technical* performance* * reinterpretation,* that* habitually* was*manifested* in*
avoid*pesticides*and*chemical*fertilizers*of*the*1980s.*The*interviews*revealed*that*
little* effort*was* required* to* adapt* to* the*1st* organic* certification* labels,* once* the*
remuneration* factor* was* the*major* influence* in* the* decision.* In* late* agriculture,*
farmers* needed* to* hard* work* more* than* eight* hours* in* the* fields,* however,*
conventional* agriculture* technological* development* allowed* this* situation* to*
change:*new*technological*packages*decreased*conventional*agriculture*hardship,*
making* it*easier*and* faster.*What*once*was*considered*normal,*now* is* taken*as*
very* painful,* and* the* organic* production* conditions* started* to* distance* from* the*
common* concept.* This* change* led* many* farmers* to* leave* organic* production*
looking*for*the*new*technological*convention.*This*habit*change*also*reflected*in*a*
generation*perception*change,* in*which*farmers* just*remained*organic*while* they*
had*sufficient*manpower* to*maintain* the*production*system.*Thus,*nowadays* the*
major* obstacle* to* organic* production* is* lower* practicality* and* its* bigger* and*
inconvenient*work.*

Keywords:*Crisis( in(Organic(Production.(Old( Institutional(Economics.(Habit.(
Workforce.*
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INTRODUÇÃO(

(

A* produção* orgânica* apresenta* uma* crescente* demanda* mundial,* e* o*

Brasil*um*grande*potencial*nesse*segmento.*Para*o*mediador*011*não*existe*em*

outro*país*a*mesma*escala*de*produção*orgânica*como*há*no*Brasil`*na*Europa*

são* áreas* pequenas,* na* África* há* pouca* estrutura* produtiva* e* tecnologia* e* a*

China* ainda* é* fechada* gerando* fortes* desconfianças* sobre* a* forma* de* sua*

produção.**

Para*Lima*e*Marques*(2001)*a*agricultura*orgânica*iniciou*sua*expansão*

à* medida* que* a* sociedade* passou* a* se* preocupar* mais* com* saúde* e* meio*

ambiente,* preocupação* esta* que* segue* crescendo* segundo* os* autores.* Para*

Medaets* e* Fonseca* (2005)* diferenciar* esta* produção* e* apresentá7la* ao*

consumidor* pode* significar* a* ocupação* de* um* mercado* estável* com* um*

diferencial*positivo*de*preço.*No*entanto,*Terrazzan*e*Valarini*(2009)*alertam*que*

para* um* estabelecimento* rural* se* manter* na* produção* orgânica* é* necessário*

certo*nível*de*profissionalismo*e*comprometimento*por*parte*dos*produtores,*caso*

contrário*o*mesmo*não*conseguirá*manter* “os*padrões*de*produção*atrelados*à*

sustentabilidade*econômica”,*acabando*por*desistir*da*produção.*

De*forma*geral*a*produção*orgânica*demanda*um*nível*de*complexidade*

que* se* adapta* melhor* aos* pequenos* agricultores* familiares* (EHLERS,* 1999`*

TERRAZZAN*E*VALARINI,*2009).*Para*Ehlers* (1999)*a* transição*para*sistemas*

mais*sustentáveis,*como*a*produção*orgânica,*é*mais*vantajosa*para*a*agricultura*

familiar* pois,* em* geral,* apresenta* menor* escala* de* produção,* capacidade*

gerencial* mais* flexível,* força* de* trabalho* disponível* e* qualificada,* é* ligada* a*

praticas* conservacionistas* e* à* diversificação.* Em* áreas* de* menor* escala* a*

produção* orgânica* toma* um* importante* papel* na* agregação* de* valor* para* a*

composição*da*renda*familiar.*

                                                
 
1 Serão dois grupos de entrevistados neste trabalho: os “mediadores”, e os “agricultores”. No decorrer do 
trabalho serão apresentados os critérios de seleção e o perfil dos entrevistados. 
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Kiyota*(1999)*observou*no*final*da*década*de*1990*que*os*agricultores*de*

Capanema2* buscavam* alternativas* para* eliminar* intermediários* e/ou* possibilitar*

uma*agregação*de*valor*ao*produto,*proporcionado*maior*renda*na*mesma*área*

de* terra.*Neste*cenário,*a*produção*orgânica*surgiu*como*uma*oportunidade*de*

valorizar* o* trabalho* agrícola.* A* mesma* autora* ainda* aponta* duas* razões*

historicamente* relevantes* para* a* implantação* da* agricultura* orgânica* em*

Capanema:* (1)* O* fato* de* que* parte* dos* agricultores* familiares* ainda* não* tinha*

aderido*à*“revolução*verde”*quando*as*empresas*de*exportação*de*soja*orgânica*

se* instalam* na* região,* ou* seja,* como* os* agricultores* não* utilizavam* insumos*

químicos* era* fácil* atender* aos* contratos* de* produção* orgânica,* e`* (2)* A*

mobilização* por* parte* das* organizações* sindicais* que* trabalhavam* a*

conscientização* sobre* problemas* do* uso* de* insumos* químicos* e* agrotóxicos,*

buscando*alternativas.*(KIYOTA,*1999)*

Foi* a* partir* desta* busca* por* agregação* de* valor* que* o* município* de*

Capanema* se* tornou* destaque* na* produção* orgânica* em* nível* nacional* pela*

produção* de* grãos* (principalmente* soja)* e* açúcar* mascavo,* construiu* uma*

imagem* histórica* de* território* e* se* tornou* um* grande* polo* exportador* desta*

produção*no*Brasil.*Em*2010,*a*microrregião*contava*com*mais*de*300*famílias3*

no*sistema*orgânico*(LADISLAU,*2010).*

A*microrregião*de*Capanema*apresentou*um*crescente*até*meados*dos*

anos*2000,*seguindo*uma*mesma*tendência*de*nível*mundial,*entretanto,*a*partir*

da* metade* dessa* década* passou* a* perder* um* grande* número* de* produtores*

orgânicos*sem*que*houvesse*uma*entrada*equivalente*de*novos*interessados.*Os*

produtos* orgânicos* vêm* ganhando* espaço* no* mercado* consumidor,* o* que*

aparentemente* refletiria* num* aumento* da* produção,* no* entanto,* a*microrregião*

tem*apresentado*uma* forte*diminuição*nesta* forma*de*produção.*Assim,*o* local*

que*já*comportou*várias*empresas*de*comercialização*de*soja*orgânica,*tem*hoje*

apenas* uma* empresa* deste* ramo* instalada* em* Capanema.* Para* se* viabilizar*

economicamente*essa*empresa*procura*produção*em*outras*regiões*do*pais,*pois*
                                                
 
2 É interessante adiantar ao leitor que os municípios que compõem a microrregião foram desmembrados, total 
ou parcialmente, a partir de 1961 do então município de Capanema. No decorrer do trabalho este fato será 
melhor explorado. 
3 Estima-se que em toda a microrregião de Capanema haviam em torno de 300 famílias que trabalhavam 
diretamente com os orgânicos, sendo de 200 a 250 produtores vinculados a uma única empresa.  
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a*queda*brusca*no*número*de*produtores,*e*consequentemente*o*baixo*volume*

de*produção,*inviabiliza*a*estrutura*física*e*de*pessoal.*

Em* geral,* os* trabalhos* publicados* sobre* orgânicos* relatam* práticas* de*

produção,*beneficiamento*e*comercialização,*avaliações*em*nível*de*consumidor*

ou*de*produção,*ou*ações*de*políticas*públicas.*Entretanto,*são*raros*os*estudos*

que* buscam* avaliar* a* visão* de* produtores* e* ex7produtores,* quais* foram* suas*

razões* para* produzir* ou* para* abandonar.* Deste* modo,* esta* dissertação* busca*

trabalhar* esta* lacuna,* entendendo* a* produção* orgânica* como* uma* questão* de*

comportamento,*um*hábito,*em*muitos*casos,*visto*como*ultrapassado.*Todavia,*

para*Veblen*(1985,*p.19)*“a*mudança*de*padrões*e*pontos*de*vista*é*gradual`*ela*

raramente*resulta*na*subversão*ou*total*supressão*de*um*ponto*de*vista*aceito*no*

passado”.*

Para* Berger* e* Luckmann* (1998)* são* as* instituições* que* controlam* a*

conduta*humana,*estabelecendo*padrões*de*conduta*que*levam*a*uma*direção*e*

não*a*outra*oposta,*cuja*possibilidade*também*seria*possível.*As*relações*sociais*

são*permeadas*de*instituições,*o*comportamento*é*um*hábito*que*atua*e*modifica*

as* instituições.* Nessa* perspectiva,* têm7se* as* instituições* como* mutáveis,*

dinâmicas,* pois,* sofrem* alterações* e* alteram* ou* são* alteradas* pelo*

comportamento* da* sociedade.* Analisar* a* mudança* institucional* é* perceber* as*

diferenças*de*comportamentos,*quais*processos*que* resultam*em*mudanças*de*

hábitos,* seja*optando*por*um*comportamento*em*detrimento*de*outro,*ou*então*

adaptando*as*suas*condições*ao*ambiente.*

Esta*dissertação*vem*ampliar*os*estudos*sobre*a*produção*orgânica*ao*

tentar*perceber*as*instituições*presentes*na*produção*orgânica*de*soja,*quais*as*

mudanças* que* ocorrem* e* levam* os* produtores* a* uma* mudança* de*

comportamento,*neste*caso,*de*deixar*a*produção*orgânica.*Para* tal,* toma7se*a*

abordagem*da*Velha*Economia*Institucional,*a*partir*dos*pensamentos*de*Veblen,*

em*que*as*instituições*são*consideradas*como*comportamentos,*hábitos*mentais*

e,* “são* ao*mesmo* tempo,* métodos* especiais* de* vida* e* de* relações* humanas”*

(VEBLEN,*1985,*p.109).*

Do* ponto* de* vista* do* debate* acadêmico* empregar7se7á* a* abordagem*

Evolucionária*da*Velha*Economia*Institucional,*pois,*carecem*estudos*que*façam*
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uso*desta*abordagem*na*pesquisa*com*agricultores* familiares*e,*principalmente,*

no*segmento*da*agricultura*orgânica*brasileira.*Além*de*que,*essa*abordagem*é*

dinâmica*e* consegue*dar* suporte* a* complexidade*da*agricultura* familiar,* objeto*

deste* estudo.* Na* agricultura* familiar,* as* relações* sociais* são* específicas* e*

diferentes*a*cada*arranjo*produtivo*em*questão*(tabaco,*aves,*suínos,*leite,*citros,*

café,* soja* orgânica,* etc.).* A* produção* baseada* em* laços* de* parentesco,* que*

atribui* tarefas* segundo* gênero* e* idade,* promove* uma* organização* do* trabalho*

diferente* dos* estabelecimentos* essencialmente* capitalistas,* combinando* ação* e*

decisão* instantânea* (LIMA* et* al.,* 1995)* que* proporciona* uma* gestão* flexível*

(VEIGA,* 1991),* extremamente* ágil* e* econômica,* sem* amarras* ao* tempo* e*

espaço.**

Outro* aspecto* importante* a* ser* considerado* ao* trabalhar* com* a*

agricultura*familiar*é*a*sua*tradição,*o*seu*saber7fazer.*Woortmann*(2009)*ressalta*

que*para*entender*o*mundo*camponês*é*necessário*que*se*compreenda*o*mundo*

por*meio*dos*olhos*do*camponês,*ou*seja,*dentro*do*sentido*que*aquilo*faz*para*

ele,* somente* a* partir* deste* esforço* se* consegue* compreender* os* seus*

comportamentos*e*hábitos.*

Neste* contexto,* compreender* melhor* estes* aspectos* e* perceber* as*

mudanças* institucionais* que* ocorrem* na* produção* orgânica* desta* região* é*

bastante*instigador*e*motivador.*A*pesquisa*também*é*motivada*por*um*interesse*

pessoal* da* autora* com* o* local* de* pesquisa,* onde* realizou* um* diagnóstico*

socioeconômico* numa* amostra* de* agricultores* orgânicos* e* convencionais.* E,*

naquele*momento,* percebeu* existir* um* comprometimento* diferenciado* entre* os*

produtores*orgânicos*que*abandonaram*esse* segmento*em* relação*aos*que* se*

mantiveram*com*a*produção*orgânica.**

Nesta* pesquisa* se* percebem* duas* situações* contrastantes:* (1)* de* um*

lado* um* mercado* consumidor* de* produtos* orgânicos* disposto* a* oferecer* uma*

remuneração*diferenciada*por*um*produto*mais*saudável*e*de*melhor*qualidade*

ambiental,*bem*como,*empresas*dispostas*a*intermediar*essa*compra*e*venda,*e`*

(2)*De*outro,*agricultores*familiares*que*mesmo*sabendo*dessa*demanda*optam*

por* desistir* da* produção.* Assim,* pergunta7se:* Houve* uma* alteração* na* forma*

como* as* famílias* interpretam* e* conduzem* a* produção* de* soja* orgânica?* Se*
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houve,* quais* fatores* afetam* a* permanência* ou* a* desistência* da* produção*

orgânica?**

Com* intuito* de* responder* estas* questões* esta* dissertação* tem* por*

objetivo*analisar( a(mudança( institucional( da( produção(de( soja( orgânica( na(

microrregião( de(Capanema.* Ao* adotar* um* enfoque* exploratório* e* descritivo* o*

pesquisador*deverá*estar*aberto*a*suas*descobertas*(Godoy,*1995),*assim,*com*o*

intuito* de* não* estabelecer* pré7conceitos* que* interfiram* na* pesquisa,* preferiu7se*

não*partir*de*uma*hipótese*de*pesquisa*definida*a*priori.*(

*

ASPECTOS*METODOLÓGICOS*

Este* estudo* tem* cunho* qualitativo* e* como* uma* pesquisa* científica,* se*

caracteriza*pelo*esforço*cuidadoso*para*a*“descoberta*de*novas* informações*ou*

relações*e*para*a*verificação*e*ampliação*do*conhecimento*existente”* (GODOY,*

1995).* Na* pesquisa* qualitativa* se* torna* importante* a* compreensão* dentro* do*

contexto*em*que*a*parte*estudada*faz*parte,*procurando*estudar*sob*o*olhar*dos*

sujeitos* (GODOY,* 1995).* A* abordagem* qualitativa* como* exercício* de* pesquisa*

para*Godoy*(1995)*não*se*apresenta*de*forma*rígida,*totalmente*estruturada,*mas*

sim,*permite*ao*investigador*propor*trabalhos*que*explorem*novos*focos.**

Um* dos* principais* pressupostos* da* abordagem* evolucionária* é* a*

interação* entre* os* elementos* e,* ao* recomendar* uma* proposta* metodológica*

institucionalista,*Atkinson*e*Oleson*(1996,*p.1*apud*Agne,*2014,*p.*62)*destacam*

sete*elementos*para*a*investigação,**

[...]*(1)*nortear*a*pesquisa*através*da*formulação*de*uma*questão,*
não*de*um*axioma`*(2)*analisar*o*comportamento*humano*a*partir*
das* suas* intenções/objetivos`* (3)* reconhecer* que* os* fatos* são*
resultados* do* processo* histórico* e* de* mudança* cumulativa`* (4)*
pressupor* que* instituições* e* comportamento* humano* estejam*
enraizados*em* relações*de*causa*e*efeito`* (5)*utilizar*a*proposta*
holística*para*entender*a*história`* (6)*entender*que*a*evolução*é*
um* processo* de* seleção,* em* que* fatores* desconhecidos*
modificam* hábitos* de* pensamento* e* comportamento* dos*
indivíduos* e* (7)* compreender* que* o* conflito* e* a* negociação* são*
pertinentes*como*elementos*de*análise*do*processo*de*evolução*
das*instituições.*
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As*instituições*e*a*interação*entre*os*elementos*possuem*características*

específicas,* implicando*em*particularidades,*a*região*de*Capanema*sempre*teve*

uma*forte*atuação*nos*movimentos*sociais,*bem*como,*uma*participação*ativa*na*

Revolta*dos*Posseiros*de*19574.*Muitos*dos*lideres*da*macrorregião*Sudoeste*do*

Paraná*tem*sua*formação*nos*debates*gerados*no*município*de*Capanema.**

O*acesso*das*famílias*a*produção*orgânica*ocorre*de*forma*variada,*seja*

pela*tradição*do*cultivo,*indicação,*consciência*ambiental*ou*interesse*econômico,*

o* que* resulta* numa* diversidade* de* trajetórias* nesse* processo.* A* escolha* pela*

microrregião*de*Capanema*se*da*pelo*conhecimento*prévio*da*autora*com*parte*

dos* agricultores* produtores* de* soja* orgânica* nos* municípios* de* Capanema* e*

Planalto.* No* entanto,* a* pesquisa* não* abrange* somente* estes* produtores* já*

conhecidos,* sendo* que*mais* estabelecimentos* foram* incluídos* com*o* intuito* de*

verificar*diferentes* trajetórias*e*estratégias*de* inserção*e*manutenção*da* família*

na* produção* de* soja* orgânica,* bem* como* da* sua* opção* por* trocá7la* pela*

convencional.*Algumas*das*informações*citadas*neste*estudo*fazem*referência*à*

experiência* da* autora* e* os* agricultores* produtores* de* soja* orgânica* em* anos*

anteriores,*são*indagações*geradas*durante*o*período*de*vínculo*com*a*empresa*

que*resultam*na*presente*dissertação.*

Durante*a* fase*exploratória*se* fez*o* resgate*da*história*de*produção*de*

soja* orgânica,* resgatando*aspectos* sociais* e* produtivos* existentes* por*meio* de*

pessoas* envolvidas* no* processo,* não* somente* relacionadas* a* empresa*

comercializadora,*mas*que*participaram*do*projeto* inicial.*As*entrevistas* tiveram*

como*objetivo*levantar*a*história*da*produção*orgânica*no*município,*como*surge*

a* empresa* e* sua* trajetória* com* os* agricultores.* Foram* realizadas,* nesta* fase,*

cinco* entrevistas,* e* estes* participantes* da* pesquisa* foram* nominados* de*

“mediadores”,*e*numerados*pela*ordem*de*entrevista*de*1*a*5.5**

                                                
 
4 Movimento deflagrado na região devido ao conflito de agricultores “posseiros” com uma empresa de venda 
de terras. Para mais detalhes ler LAZIER (1986) e MARTINS (1990). 
5Mediador 01: engenheiro agrônomo, gerente de comercialização agrícola da empresa GEBANA, e sócio 
minoritário; Mediador 02: liderança da região fortemente ligado a comercialização de produtos da agricultura 
familiar da microrregião de Capanema. Tem uma visão bastante cética quanto a agricultura orgânica com a 
atual tecnologia; Mediador 03: participou de todo o processo de inserção da comercialização de orgânicos em 
Capanema, participou da assistência técnica e foi sócio de uma das empresas de comercialização. Saiu da 
empresa por acreditar que a produção orgânica está com os dias contados na região, apesar de ter sido um 
incentivador da ideia; Mediador 04: realiza a assistência técnica com os produtores orgânicos há quase 20 
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O*anonimato*de*todos*os*entrevistados*foi*assegurado*a*partir*do*Termo*

de*Consentimento*Livre*e*Esclarecido.*Todos*os*nomes*utilizados*no*projeto*são*

fictícios.* Na* pesquisa* de* campo* foram* realizadas* entrevistas* em* 10*

estabelecimentos* agrícolas,* sendo* cinco* com* produção* orgânica* e* cinco* ex7

produtores* orgânicos,* hoje* com* produção* convencional,* desses* quatro* com*

utilização* de* transgênicos* e* somente* um* sem.* Para* a* identificação* de* cada*

estabelecimento* agrícola* foi* numerado* dentro* do* seu* grupo,* sendo* de* 1* a* 5*

Orgânicos*–*017org,*027org,*037org,*047org*e*057org*–*e*de*6*a*10*os*produtores*

convencionais*–*067n.org,*077n.org,*087n.org,*097n.org,*107n.org.**

Com* exceção* de* 27org,* 047org* e* 107n.org,* o* gerenciamento* do*

estabelecimento*se*dá*pelo*casal.*Quando*presente*no*momento*da*entrevista*a*

agricultora*foi*questionada*e*incentivada*a*participar*da*entrevista.*Ao*total,*a*fase*

de* pesquisa* de* campo* contou* com* 14* agricultores* entrevistados:* agricultor* 1`*

agricultor*2`*agricultor*3*e*agricultora*3`*agricultor*4`*agricultor*5*e*agricultora*5`*

agricultor*6*e*agricultora*6`*agricultor*7`*agricultor*8*e*agricultora*8`*agricultor*9`*e*

agricultor*10.*

A*aproximação*e*seleção*das* famílias*ocorreu*de* forma*não*aleatória*e*

teve* como* critério* a* conveniência* e* a* distribuição* geográfica,* técnica* de*

amostragem* é* comum* em* pesquisas* qualitativas.* Inicialmente* foram*

entrevistados* produtores* os* quais* a* autora* já* estabelecera* contatos* prévios,* a*

partir*destes*e*de*indicações*de*pessoas*chave*a*amostra*total*foi*definida.**

Durante* as* entrevistas* foi* utilizado* um* questionário* semiestruturado,*

adaptado*de*Agne*(2014),*explorando*o*vínculo*dos*agricultores*com*o*meio*rural*

agrícola*e*a*produção*orgânica.*Também*foi*utilizado*um*questionário*estruturado,*

adaptado* de* Perondi* (2013),* para* obter* informações* do* estabelecimento* e* da*

família.* Entrevistas* como* as* utilizadas* neste* trabalho* são* aceitas* como* o*

procedimento* mais* usual* na* coleta* de* dados* em* trabalhos* de* pesquisa*

                                                                                                                                              
 
 
 
anos, acredita no crescimento da produção, mas também que há a necessidade de investimentos em 
tecnologia e pacotes para a agricultura orgânica; Mediador 05: na década de 90 foi técnico da produção 
orgânica, hoje trabalho com a formação técnica de jovens para o meio rural, com os quais aborda a produção 
orgânica apenas para o consumo familiar e não com um sentido comercial. 
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qualitativos,* uma* vez* que* estes* são* obtidos* diretamente* dos* atores* sociais*

(MINAYO,*1999`*YIN,*2001).**

As*entrevistas* realizadas* também* tiveram*como*enfoque*a*observação,*

sendo*gravadas,*em*concordância*com*o*entrevistado,*a*fim*de*não*gerar*desvios*

de* atenção* na* tentativa* de* anotar* integralmente* as* informações* no* momento.*

Entretanto* Yin* (2001)* alerta* que* as* entrevistas* devem* ser* registradas* e*

interpretadas* através* dos* olhos* dos* entrevistadores* específicos,* e* ainda* que*

estejam* sujeitas* a* “velhos* problemas,* como* preconceito,* memoria* fraca* e*

articulação* pobre* e* imprecisa”.* O* autor* ainda* traz* um* alerta* de* que* o* fato* de*

gravar*a*entrevista,*quando*o*entrevistado*permite,*não*“substitui*o*ato*de*‘ouvir’*

atentamente*o*entrevistado*durante*o*curso*da*entrevista”.*

Minayo* (2000)* traz* uma* proposta* para* a* interpretação* qualitativa* de*

dados* composta* por* 3* passos:* (1)* ordenação* dos* dados`* (2)* classificação* dos*

dados`*e*(3)*análise*final.*A*mesma*autora*destaca*que*embora*nos*dois*primeiros*

passos* o* marco* teórico* esteja* presente,* estes* são* mais* focados* nos* dados*

empíricos,*e*é*no*terceiro*que*se*busca*estabelecer*articulações*entre*os*dados*e*

o* referencial* teórico* da* pesquisa,* respondendo* às* questões* da* pesquisa* com*

base*nos*objetivos.*Para*Minayo*é*assim*que*se*promovem*as*“relações*entre*o*

concreto*e*o*abstrato,*o*geral*e*o*particular,*a*teoria*e*a*prática”.*A*autora*ainda*

reforça*que*“o*produto* final*da*análise*de*uma*pesquisa,*por*mais*brilhante*que*

seja,*deve*ser*encarado*de*forma*provisória*e*aproximativa”.*

Desta* forma* as* entrevistas* foram* transcritas* de* forma* integral* e*

ordenadas*a*partir*da*lógica*a*ser*apresentada*no*trabalho.*Ao*serem*alocadas*no*

texto*as*citações*foram*corrigidas,*ou*seja,*foram*retirados*os*vícios*de*linguagem*

e*as*palavras*repetidas,*quando*estas*não*mudavam*o*sentido*da*frase.*Quando*

houve* a* junção,* ou* o* corte* de* alguma* fala* entre* as* frases* foi* utilizado* como*

padrão* a* reticências* entre* colchetes* “[...]”.* Havendo* a* necessidade* de*

complemento*nas*transcrições*as*mesmas*serão*apresentadas*entre*colchetes*“[*

]”.*

*

O*primeiro*capítulo*apresenta*o*marco*teórico*institucional,*ou*seja,*quais*

os* conceitos* e* autores* a* serem* trabalhados* na* análise* dos* dados.* O* capítulo*
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inicia* recapitulando* a* amplitude* da* abordagem* institucionalista* e* seus* diversos*

vieses.*O* leitor*perceberá*que*este* trabalho*busca*se* respaldar*numa*delas,*no*

caso,* a* Velha* Economia* Institucional* que* será* aprofundada* no* decorrer* do*

capítulo*com*Veblen,*Hodgson,*Agne*entre*outros.*

Tendo*claro*o*referencial*a*ser*utilizado*o*segundo*capítulo*apresenta*o*

contexto* mercadológico* da* pesquisa* no* mundo,* no* estado* do* Paraná* e* na*

microrregião*de*Capanema.*Pois,*entender*as*características*gerais*da* região*e*

dos*seus*agricultores*permite*melhor*compreender*o*próprio*processo*de*inserção*

da* produção* orgânica* na* região.* Salienta7se* que* este* capítulo* resulta* de* uma*

síntese*das* impressões*dos*mediadores,*que*fazem*parte*do*contexto,*mas*que*

nem*sempre*corroboram*numa*mesma*impressão.*

A*partir*desse*marco*teórico*e*do*contexto*da*questão*orgânica,*ocorre*o*

terceiro* e* último* capítulo* que,* inicialmente,* apresenta* o* perfil* dos* agricultores*

estudados,* a* história* de* vida* no*meio* rural* agrícola* e* finaliza* por* apresentar* a*

análise* dos* fatores* e* comportamentos* percebidos* que* influenciam* na*

permanência*ou*abandono*da*produção*orgânica.**

Nas*considerações*finais*da*pesquisa,*procurar7se7á*responder*por*que*o*

agricultor* se* mantém* ou* não* na* produção* orgânica,* como* se* comporta,* bem*

como,*quais*são*os*fatores*que*levam*a*mudança*institucional.**

*



 

 

1( AS(DIFERENTES(ABORDAGENS(TEÓRICAS(DO(INSTITUCIONAL(

(

As* instituições* fazem* parte* da* sociedade* e* podem* ter* várias*

interpretações.*Podem*ser*compreendidas*como*as*regras*que*seguimos,*sejam*

elas* formais,* como* as* leis,* ou* informais* como* acordos* verbais,* ou* totalmente*

implícitas* nas* relações* sociais* como,* por* exemplo,* a* confiança.* Quando*

confiamos*em*alguém*está*implícito*que*se*acredita*não*ser*necessário*recorrer*a*

justiça* para* fazer* valer* um* contrato* formal* ou* informal,* e* acreditamos* na* sua*

palavra*sem*que*haja*um*registro*formal*de*contrato.**

Além*do*constrangimento*(limitações)*e*de*reduzir*os*custos*econômicos*

e* políticos* de* transação,* para* Bastos* e* Gomes* (2006)* as* instituições* também*

podem*agir*no*sentido*de*“criar*e*realizar*oportunidades,*e*de*facilitar*e*promover*

direitos* substantivos”.* Para* os* autores,* ainda,* instituições* podem* ser* definidas*

como* formas*de* regulação,* “construídas*e*aceitas*socialmente,*que* influem*nos*

comportamentos* e* escolhas* individuais* e* coletivas,* nas* relações* de* poder* e*

obediência,* nos* limites* de* inserção* e* diferenciação* entre* os* grupos* nas*

mudanças*sociais”.*

Considerando* a* definição* de* instituição* como* sistemas* socialmente*

enraizados* em* regras,* as* organizações* são* um* tipo* especial* de* instituição*

(HOGDSON,* 2006`2008).* Bastos* (2009)* coloca* as* organizações* como* a* forma*

adquirida* pelas* instituições* quando* se* constituem* em* sujeitos* para* atingir*

determinado* objetivo.* Essas* organizações,* na* permanente* relação* com* meio*

social* também* se* institucionalizam,* na* medida* que* dão* sentido* e*

orientam/definem*as*escolhas*individuais*e*coletivas.*

Para* Hogdson* (2006)* as* instituições* tanto* constrangem* como* também*

ativam* comportamentos.* As* restrições* impostas* pelas* regras* podem* abrir*

possibilidades,* permitindo* escolhas* e* ações* que* de* outra* forma* não* seriam*

possíveis.*O*autor*também*acredita*que*as*instituições*permitem*um*pensamento*

ordenado*e*coerente*nas*atividades*humanas,*elas*dependem*dos*pensamentos*

e*atividades*dos*indivíduos,*mas*não*podem*ser*reduzidas*a*eles.*

As*instituições*não*podem*ser*separadas*do*grupo*de*indivíduos*em*que*

estão*envolvidas,*instituições*dependem*dos*indivíduos,*de*suas*interações*e*dos*
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padrões* comuns* de* pensamento* para* existir* (HOGDSON,* 2006).* Contudo,* o*

autor* também* coloca* que* um* indivíduo* sozinho* nasce* num*mundo* institucional*

pré7existente,*que*o*confronta*com*as*suas*regras*e*normas.**

As* regras* citadas* por* Hogdson* (2006)* podem* ser* entendidas* como*

hábitos*socialmente*transmitidos*ou*uma*eminente*disposição*normativa,*em*que*

quando*ocorre*“A”*faz*“B”.*Ser*transmitido*socialmente*requer*uma*cultura*social*e*

uso*da*linguagem,*não*se*pode*compreender*como*transmitido*geneticamente,*ou*

por* instinto.* Normas* de* comportamento* e* convenções* sociais* também* são*

consideradas*regras.*Não*há*a*necessidade*de*qualquer*formulação*subjetiva*no*

pensamento* sobre* a* regra* para* ser* regra.* Não* há* como* separar* indivíduo* e*

instituição,*um*depende*do*outro.*As*instituições*devem*ser*compartilhadas,*para*

Berger* e* Luckmann* (1998,* p.79)* “elas* são* acessíveis* a* todos* os* membros* do*

grupo* social* particular* em* questão,* e* a* própria* instituição* tipifica* os* atores*

individuais*assim*como*as*ações*individuais”.*Os*autores*também*ressaltam*que*é*

importante*conhecer*o*processo*histórico*da* instituição,*como* foi*o*processo*de*

institucionalização,*não*é*possível* conhecer*de* forma*adequada*uma* instituição*

sem*compreender*o*seu*processo*de*formação*e*interações.**

Para*Hogdson*(2006)*instituições*são*como*sistemas*estabelecidos*com*

regras* sociais* que* estruturam* as* interações* sociais,* tais* como,* linguagem,*

dinheiro,* direitos,* sistemas* de* pesos* e*medidas,*modos* à*mesa* e* empresas* (e*

outras*organizações).*Douglas*Cecil*North* (2006)*coloca*que*as* instituições*são*

formadas* para* reduzir* as* incertezas* geradas* pelas* interações* humanas,* o* que*

não* resulta* necessariamente* em* resultados* eficientes,* assim* as,* instituições*

compreendem* as* regras* formais6,* as* limitações* informais* e* os* mecanismos*

responsáveis*pela*eficácia*desses*dois*tipos*de*normas.*

Essas* normas* propõem* sanções* e/ou* constrangimentos,* segundo*

Hogdson* (2006)* não* há* diferença* entre* sanções* impostas* e* a* ameaça* de*

constrangimentos* perante* os* outros* quando* se* considera* que* ambos* causam*

                                                
 
6 Formal para North é compreendida como as questões legais. Hogdson (2006 e 2008) questiona a clareza das 
definições de “regras formais” e “constrangimentos ou limitações informais” usadas por North. Para 
Hogdson muitos autores utilizam estes termos sem ter clareza de suas definições e eles podem significar 
coisas diferentes. Este artigo não irá abordar estes aspectos, em Hogdson (2006) são encontrados mais 
detalhes deste questionamento. 
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algum* tipo* de* desconforto* para* o* indivíduo.* É* importante* deixar* claro* que* leis*

ignoradas*não*podem*ser*consideradas*regras,*estas*somente*se* tornam*regras*

quando* adquirem* um* estatuto* normativo,* a* prevenção* ou* o* desempenho* do*

comportamento* em* questão* torna7se* habitual.* O* autor* ainda* preconiza* que* as*

instituições* só* funcionam* porque* as* regras* envolvidas* estão* embutidas* nos*

hábitos*comuns*de*pensamento*e*comportamento.**

Não*há*convivência*em*sociedade*sem*que*sejam*aceitas*instituições,*e*

estas* somente* existem* se* são* aceitas* pela* sociedade,* ou* por* parte* dela,* “a*

instituição*pressupõe*que*ações*do*tipo*X*serão*executadas*por*atores*do*tipo*X”*

(BERGER*e*LUCKMANN,*1998,*p.*79).*O*processo*de*aceitação*das*instituições*

que* resulta* na* legitimação* pode* ocorrer* de* inúmeras* formas,* bem* como,* as*

instituições*são*diferentes*para*cada*grupo*social,*pois*seguem*diferentes*regras.*

Portanto,*a*instituição*é*mutável,*de*acordo*com*o*contexto*pode*reforçar,*adaptar*

ou*renovar,*e*por*isso*enquanto*algumas*se*perpetuam*ao*longo*do*tempo,*outras*

são*modificadas*e/ou*são*adaptadas.**

Hogdson* coloca* a* ambiguidade* das* instituições* como* sendo* as*

estruturas*objetivas*(o*prédio,*a*prisão),*mas*também*fonte*subjetiva*de*agência*

humana*(o*comportamento*dos*detentos).*Para*o*autor*os*conceitos*de*hábito*e*

instituição* podem* ajudar* a* superar* o* dilema* filosófico* entre* o* realismo* e* o*

subjetivismo* na* ciência* social.* Ambos* os* aspectos* são* importantes* para* ter* a*

imagem*completa.**

Duas*definições*de*instituições*apontadas*por*Hogdson*(2006)*salientam*

este*dilema:*(1)*A*de*Veblen*(1985),*que*às*descreve*como*hábitos*resolvidos*de*

pensamento*comum*à*maioria*dos*homens,*não*parte*das*limitações,*mas*sim*do*

comportamento*em*si,*e`*(2)*A*definição*de*Douglas*North*(1990)*como*regras*do*

jogo,*pressupõe*como*o*modo*de*agir,*são*limitações*.*Para*Hogdson*(2006)*as*

duas*definições*se*complementam.*

No* início* da* década* de* 1960* surgiram* muitas* afirmações* de* que* as*

organizações*não*são* instituições,*e*Douglas*North*é*citado*para*confirmar*esta*

ideia*(HOGDSON,*2008).*Em*North*(2006),*encontra7se*a*seguinte*afirmação:*“se*

as* instituições* constituem* a* regra* do* jogo,* as* organizações* são* os* jogadores”.*

Hogdson*(2008)*não*concorda*com*as*afirmações*que*as*organizações*não*são*
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instituições,*se*as*instituições*são*“as*regras*do*jogo”*a*mesma*definição*é*valida*

para* as* organizações,* do* ponto* de* vista* dos* indivíduos* que* estão* nelas.* As*

organizações,* afirma* Hogdson* (2008)* são* sistemas* de* regras,* ao* fazer* tal*

comparação*North*esta*fazendo*uma*abstração*e*não*uma*definição*do*que*seria*

organização*(HOGDSON,*2006)7.*

Hogdson*trata*as*organizações*como*um*tipo*especial*de*instituições*que*

envolvem:* (1)* critérios* que* distinguem* seus* membros`* princípios* da* soberania*

sobre* quem* está* no* comando,* e`* (2)* cadeias* de* responsabilidades* dentro* da*

organização.* O* autor* usa* este* debate* para* firmar* sua* definição* de* instituição*

como* sistemas* de* regras* sociais* e* não* apenas* regras.* As* instituições* são*

sistemas* estabelecidos* e* estabelecem* regras* sociais* que* estruturam* as*

interações* sociais.*Com*alguma*possível* exceção*Hogdson* (2006)* acredita* que*

toda*instituição*interdepende*de*outra*instituição.*

De*toda*a*forma,*é*cada*vez*mais*recorrente*o*uso*do*termo*“instituições”*

nas* ciências* sociais.* Considerando* o* desempenho* das* instituições,* Putnam*

(1996)*coloca*que*este*é*bastante*impactado*pelo*contexto*social*e*a*cultura,*ou*

seja,* a* forma* como* a* família* se* comporta,* monta* as* suas* estratégias* e* as*

conduzem.* Nesse* contexto* as* instituições* são* fundamentais* para* entender* os*

processos*que*são*heterogêneos,*como*o*problema*de*pesquisa*apontado.**

Com*todas*essas*afirmações*percebe7se*que*a*definição*de* instituições*

não* é* única,* sendo* a* mesma* relacionada* à* hábitos* de* pensamento* e* de*

comportamento*e*também*ao*sentido*de*organização.*Silva*(2010,*p.290)*afirma*

que*a*“definição*do*institucionalismo*não*é*propriamente*muito*clara*no*conjunto*

das*ciências*sociais”.*Não*há*um*consenso*no*conceito*de*“instituição”,*contudo,*

os* diferentes* conceitos* não* são* totalmente* divergentes,* de* modo* que* há* um*

aprofundamento* em* determinado* aspecto* de* acordo* com* o* propósito* a* ser*

trabalhado.* A* simplificação* que* toda* ciência* está* acometida* traz* aqui* também*

uma* simplificação* do* conceito* de* instituição* de* acordo* com* o* aspecto* a* ser*

                                                
 
7 Quando Douglas North faz a distinção entre organização e instituição é com o intuito de analisar o sistema 
socioeconômico e não como uma separação a priori. A interpretação da definição de instituições e 
organização feita por Douglas North é analisada por Hogdson (2006). 



21 
 

 

abordado,* assim,*muito* dos* conceitos* acabam* por* negar* a* totalidade* do* termo*

“instituição”.*

Na* escola* institucional,* é* interessante* observar* que* alguns* autores*

apontam* para* uma* divisão* entre* o* Novo* e* o* Velho* Institucionalismo.* De* forma*

sucinta*o*Velho*Institucionalismo*traz*uma*abordagem*mais*generalista*dos*fatos,*

com*certa*interdisciplinaridade*e*os*novos*institucionalistas*atuam*de*forma*mais*

funcionalista,* seja* na* economia,* não* rompendo* com* a* ideia* de*maximização* e*

equilíbrio,* ou* na* ciência* política* e* sociologia,* com* a* ideia* da* escolha* racional.*

(BASTOS*e*GOMES,*2006).*

*

1.1*A*DISTINÇÃO*ENTRE*A*VELHA*E*A*NOVA*ECONOMIA*INSTITUCIONAL*

Silva* (2010)* não* considera* o* institucionalismo* uma* escola* no* mesmo*

sentido* que* correntes* como* o*marxismo* ou* o* funcionalismo,* por* exemplo,*mas*

acredita* que* há* um* velho* e* um* novo* institucionalismo.* Apesar* das* diferentes*

interpretações,* o* mesmo* autor* considerada* que* em* todas* há* a* influência* de*

Veblen.**

Agne*(2014)*não*vê*na* literatura*a*possibilidade*de*um*diálogo*entre*as*

duas*perspectivas,*enquanto*o*velho* institucionalismo*prioriza*os*aspectos*mais*

cognitivos* e* as* interações* sociais,* na* Nova* Economia* Institucional* (NEI)* são*

priorizados* os* aspectos* de* custos* de* transação,* assimetria* de* informação,*

direitos* de* propriedade* e* incompleta* racionalidade* dos* agentes* (AGNE,* 2014`*

Azevedo,* 2000).* No* entanto,* Agne* (2014)* corrobora* que* todos* os* trabalhos*

recebem* influência*de*Thorstein*Veblen.*E* também*que*ambas*concordam*que:*

(1)*a*politica*é*moldada*pelas*instituições,*e`*(2)*a*história*modela*as*instituições.*

Desta* forma* “o* que* vem*antes* vai* condicionar* o* que* vem*depois”.* (BASTOS*e*

GOMES,*2006).*Entender*as*instituições*é*“compreender*a*forma*como*os*atores*

dão*sentido*às*suas*atividades*e*as*maneiras*como*os*indivíduos*constroem*suas*

interpretações*e*condutas”*(AGNE,*2014*p.390).*

As*instituições*se*desenvolvem*ao*longo*da*história,*mas*não*atingem*um*

único*e*eficiente*equilíbrio,*além*da*história*o*contexto*social*também*condiciona*

profundamente* o* desempenho* das* instituições* (PUTNAM,* 1996).* Para* Silva* e*
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Côrtes* (2009),* são* as* instituições* que* organizam* a* experiência* diária* dos*

indivíduos,*são*elas*que*dão*forma*aos*ressentimentos*e*também*que*definem*as*

demandas* e* as* metas* de* ação.* As* instituições* sociais* tem* um* desempenho*

diferente*de*acordo*como*são*resolvidos*seus*problemas,*quanto*mais*horizontal*

forem* as* relações,* a* estrutura* de* uma* tal* organização,* melhor* o* desempenho*

institucional*proporcionado.*

Agne*aponta*os*pressupostos*da*Nova*Economia*Institucional*(NEI)*onde*

“as* instituições* são* entendidas* pelos* instrumentos* que* regulam* as* práticas*

sociais*como*um*sistema*estandardizado*ou*estático”* (AGNE,*2014,*p.38),*além*

de* considerar* as* instituições* isenta* da* ação* e* modificação* humana.* Ainda,* as*

instituições* são* consideradas* como* restrições* ao* comportamento* social,* North*

afirma* que* “as* instituições* compreendem* regras* formais,* limitações* informais*

(normas*de*comportamento,*convenções*e*códigos*de*conduta*auto7impostos)*e*

os* mecanismos* responsáveis* pela* eficácia* desses* dois* tipos* de* normas”*

(NORTH,*2006,*p.*13).***

Quanto* mais* complexa* a* sociedade,* maior* é* o* desenvolvimento*

econômico,* maior* é* a* possibilidade* de* ocorrer* transgressões,* trapaças* e*

oportunismos,* nessa* situação,* eleva7se* a* importância* do* capital* social* e* é*

perfeitamente*compreensível*a*afirmação*de*North*(2006)*de*que*as* instituições*

diminuem* os* custos* de* transação.* Quando* se* tem* instituições,* os* custos* de*

transação*diminuem,*os*contratos*podem*ser*mais*brandos,*não*há*necessidade*

de* ter* tantas*minúcias,* afinal* a* presença* de* instituições* diminui* as* chances* de*

oportunismo.* Prevê7se* que* haverá* o* cumprimento* no* contrato.* A* NEI* é* muito*

utilizada*para*estudos*com*análise*de*contratos*e*transações.*

No* velho* institucionalismo* a* economia* é* dinâmica,* as* suas* atividades*

estão* em* constante* evolução* e* são* influenciadas* por* comportamentos* tanto*

individual* como* coletivo,* comportamentos* estes* que* constituem* as* instituições*

(AGNE,*2014).*Veblen*(1985)*vê*as*instituições*como*hábitos*de*pensamentos*e*

comportamentos* dos* indivíduos* que* não* somente* restringem,* mas* também*

reproduzem*comportamentos.*

Para*Veblen*(1985,*p.110)**
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As* instituições*–*o*que*vale*dizer,*os*hábitos*mentais* sob*a*orientação*

das* quais* os* homens* vivem* são,* por* assim* dizer,* herdadas* de* uma*

época* anterior`* época*mais* ou*menos* remota,*mas,* em* qualquer* caso*

elaboradas*no*passado*e*dele*herdadas.*As*instituições*são*o*produto*de*

processos* passados,* adaptados* a* circunstâncias* passadas,* e* por*

conseguinte* nunca* estão* de* pleno* acordo* com* as* exigências* do*

presente.*

É*com*o*intuito*de*compreender*os*comportamentos*que*são*replicados*e*

aqueles*que* são*de*acordo* com*o*problema*de*pesquisa,* que*esta*dissertação*

foca*a*abordagem*a*partir*de*Veblen,*a*qual*possibilita*entender*os*processos*de*

transformação*que*resultam*em*novos*comportamentos*a*partir*de*mudanças*do*

ambiente*e*interações*sociais*em*diferentes*níveis*(AGNES,*2014).*

O*contexto*social*está*diretamente*envolvido*com*o*desenvolvimento*das*

instituições,* assim* as* relações* sociais* resultantes* de* relações* de* confiança* e*

reciprocidade*são*vitais*para*um*melhor*desenvolvimento,*e*possuem*muito*mais*

chances*de*serem*eficazes.*

*

1.2*INSTITUCIONALISMO*VEBLENIANO**

Silva* (2010)* considera* importante* para* a* teoria* do* institucionalismo*

vebleniano* entender* os* conceitos* de* instintos,* hábitos* de* pensamento* e*

instituições.*O*conceito*de*instinto*não*está*ligado*somente*a*definição*biológica*

que* conduz* a* natureza* humana,* mas* vai* além* dela,* ampliando* para* os*

componentes*sócio*históricos.*O*conceito*de*hábitos,*segundo*Silva*(2010)*deriva*

do*conceito* vebleniano*de* instinto,* “em*Veblen,*o*hábito*aparece*como*solução*

para* se* transpor* o* caminho* da* disposição* instintiva* para* a* instituição”* (SILVA,*

2010,* p.298).* Os* “hábitos* de* pensamento* resultam* dos* hábitos* de* vida”*

(VEBLEN,*1968,*p.38*apud*SILVA,*2010,*p.298),*dos*comportamentos.*

Os* hábitos* de* vida* podem* ser* interpretados* como* os* comportamentos,*

que*podem*ser*incorporados*de*tal*forma*que*“os*indivíduos*refletem*tais*práticas*

como*naturais,*intemporais*ou*mesmo*necessárias”*(SILVA,*2010,*p.298).*O*autor*

ainda*afirma*que**
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o*hábito,*uma*vez*consagrado*socialmente,*cristaliza7se*de*modo*quase*

inabalável.*Mesmo*que*o* indivíduo*não* faça* ideia*de*sua*origem*ou*de*

sua*aplicabilidade,*o*hábito*pode*persistir* sem*que*ninguém*ou*nada*o*

altere.* Dessa* forma,* o* sujeito* está* subordinado* a* imperativos* que,* no*

mais*das*vezes,*fogem*ao*seu*controle.*(SILVA,*2010,*p.298)*

Hogdson*corrobora*e*afirma*que*os*hábitos*se*“repetem*porque*o*custo*

que* implica*mudá7los*é*considerado*demasiado*alto”* (HODGSON,*1994,*p.127).*

O*hábito*é*a*disposição*de*se*engajar*em*comportamentos*ou*pensamentos*que*

foram* anteriormente* adotados* ou* adquiridos* (HOGDSON,* 2006).* Contudo* às*

instituições* não* cessam* no* momento* em* que* os* comportamentos* são*

interrompidos,* Hogdson* (2006)* usa* a* monarquia* britânica* como* exemplo,*

questionando:* se* ela* deixa* de* existir* quando* todos* estão* dormindo,* ou* não* há*

uma*cerimônia*oficial?*São*os*“poderes”*e*não*o*comportamento*que*significa*a*

existência*ou*não*de*instituição.*Mas*é*o*comportamento*manifesto*a*única*forma*

de*se*observar*as*instituições.**

Veblen* define* as* instituições* como* hábitos* de* pensamentos,* os* quais*

resultam*dos*hábitos*de*vida.*Assim*“a* instituição*serve*para*balizar*a*ação*dos*

indivíduos* em*meio* a* coletividade”* (SILVA,* 2010,* p.304).* Para*Hodgson* (1994,*

p.126)*“é*precisamente*em*torno*das*instituições*sociais*que,*em*grande*medida,*

se*organiza*o*conteúdo*do*interesse*próprio”.*

Para*Veblen*(1985,*p.109):*

o*progresso*que*se*fez*e*que*se*vai*fazendo*nas*instituições*humanas*e*

no* caráter* humano,* pode* ser* considerado,* de* um* modo* geral,* uma*

seleção* natural* dos* hábitos* mentais* mais* aptos* e* um* processo* de*

adaptação* forçada* dos* indivíduos* a* um* ambiente* que* vem* mudando*

progressivamente* mediante* o* desenvolvimento* da* comunidade* e* a*

mudança*das*instituições*sob*as*quais*o*homem*vive.*

É*a*partir*destas*ideias*que*o*pensamento*evolucionário*das*instituições*é*

ligado*aos*pressupostos*de*Veblen.*Para*Agne*(2014)*Veblen*deixa*claro*que*é*o*

dinamismo* e* a* complexidade* que* modificam* as* instituições.* Assim* a*

multiplicidade*de* interações*não*provoca*uma*uniformidade*de*estratégias,*mas*

aumenta*a*diversidade*de*estratégias*podendo* levar*ou*não*a*exclusão*de*uma*

atividade,*como*neste*caso,*a*produção*orgânica*de*soja.*
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Para*Veblen*“as*formas*como*as*pessoas*pensam*e*se*comportam*não*

pode* ser* desenvolvidas* em* um* curto* espaço* de* tempo”* (VEBLEN,* 1987* apud*

AGNE,*2014,*p.*37).*Portanto,*um*elemento*chave*para*compreender*a*dinâmica*

das* instituições*é*o* tempo,*sendo*este*um* fator*explicativo,*modificando*hábitos*

que* estavam* enraizados* nas* famílias* e* eram* reproduzidos* ao* longo* do* tempo*

(gerações).*

[...]*as*instituições*são*elas*próprias*o*resultado*de*um*processo*seletivo*
e* adaptativo* que* modela* os* tipos* prevalecentes,* ou* dominantes,* de*
atitudes*e*aptidões*espirituais`*são,*ao*mesmo*tempo,*métodos*especiais*
de* vida* e* de* relações* humanas,* e* constituem,* por* sua* vez,* fatores*
eficientes*de*seleção.*(VEBLEN,*1985,*p.111)*

Para*Hodgson*(2008)*não*há*um*arcabouço*teórico*mais*adequado*para*

se* entender* os* processos* evolucionários* referindo7se* ao* darwinismo,* o* autor*

ainda*afirma*que*para*compreender*a*evolução*de*um*sistema*que*interage*com*

o*ambiente:**

[...]*precisamos*das* ideias*darwinianas*de*variação,*herança*e*seleção.*
Em* outras* palavras,* temos* de* entender* os* mecanismos* necessários*
para*criar*e*sustentar*a*variação,*as*maneiras*pelas*quais* informações*
relevantes*são*preservadas*e* transmitidas*e*os*processos*que* levam*à*
sobrevivência*de*algumas*entidades*e*de* fragmentos*de* informações*e*
não* de* outros.* Todas* essas* questões* devem* ser* analisadas.*
(HODGSON,*2008,*p.271)*

Agne*(2014,*p.*50)*alerta*que*não*“há*um*consenso*sobre*o*significado*

do* termo* ‘Darwinismo* Social”.* Para* Hodgson* (2003,* p.86)* Darwinismo* é* como*

“uma* explicação* causal”.* Vários* equívocos* cercam* o* darwinismo* em* relação* a*

sua*utilização*nas*ciências*sociais,*segundo*Hodgson* (2003),*o*darwinismo*não*

comporta* formas* racistas* que* justificam* moralmente* a* “sobrevivência* do* mais*

apto”,* ao* contrário,* defende7se* que* a* evolução* seja* um* sistema* complexo*

envolvendo* os* mecanismos* de* variação,* herança* e* seleção,* ou* seja,* há* um*

conjunto*de*fatores*que*influenciam*a*evolução.*

Deve7se* compreender* que* os* mecanismos* utilizados* para* a* evolução*

biótica* são* diferentes* da* evolução* socioeconômica* que* é* foco* de* Veblen.* Os*

seres*humanos*diferem*da*maioria*dos*animais*possuindo*uma*língua*e*também*

cultura*que*influenciam*sua*evolução,*não*é*somente*a*sobrevivência*através*da*

fecundidade,*na*evolução*socioeconômica*preocupa7se*também*com*o*bem7estar*

humano.**
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Considerando*que*no*darwinismo*todo*evento*tem*uma*causa,*Hodgson*

(2003)*atribui*a*sua*importância*para*a*elaboração*de*um*mecanismo*da*evolução*

de* relação* causal* envolvendo* três* pontos:* variação,* herança* e* seleção.*Para* o*

autor*esse*mecanismo*pode*ser*aplicado*em*qualquer*sistema*aberto*e*evoluir*de*

várias*formas*distintas.*

Os* seres*humanos*procuram*prever* as*ações,* de* forma*que*muitas*de*

nossas* ações* são* intencionais* e/ou* conscientes,* no* entanto,*mesmo* com* essa*

intenção*as*estruturas*sociais*impostas*são*de*uma*forma*tão*complexas*que*os*

resultados* não* conseguem* ser* completamente* previstos.* Para* Hodgson* (2008)*

isso*ocorre*ao*mesmo*tempo*e*o*darwinismo*não*exclui*a* intencionalidade*ou*a*

previsão,* que* junto* com* a* comunicação* desempenham* um* papel* muito* mais*

importante*nos*seres*humanos*do*que*em*qualquer*outra*espécie.*

É*a*partir*destas*ideias*que*se*considera*que*os*mecanismos*darwinianos*

podem* ser* aplicados* para* estudar* a* evolução* das* instituições* presente* nas*

sociedades.*Hodgson*(2003)*acredita*que*há*muitas*provas*que*Veblen*entendia*

o* darwinismo* como* fundamental* em* termos* de* uma* análise* detalhada* e*

sequência*causal.*

Para*Hodgson*(2003,*p.87)*

Veblen* entendia* que* o* processo* de* evolução* darwinista* teve* três*
aspectos* importantes.* Primeiro,* deve* ser* mantida* a* variação* entre* os*
membros*de*uma*espécie*ou*população.*Em*segundo*lugar,*deve*haver*
algum* princípio* da* hereditariedade* ou* continuidade,* através* do* qual* a*
prole* tem* que* se* parecer* com* seus* pais* mais* do* que* eles* se*
assemelham* a* outros* membros* de* sua* espécie.* Em* terceiro* lugar,* a*
própria* seleção* natural* opera,* quer* porque* os* organismos* mais*
adaptados* deixam* maior* número* de* filhos* ou* porque* as* variações* ou*
combinações* de* genes* que* são* preservadas* são* aquelas* concedendo*
vantagem*na*luta*pela*sobrevivência.*(grifo*da*autora)*

Assim,* a* variação* entre* as* unidades* pode* ser* a* resposta* a* novas*

configurações,* resultando* na* dependência* da* evolução* do* caminhar* de* cada*

unidade*(HODGSON,*2003).*Agne*(2014)*aponta*que*diferentemente*da*variação*

biológica,*em*que*a*variabilidade*se*dá*pela*mescla*de*características*dos*pais,*

na* perspectiva* neoclássica* a* variação* considerando* o* comportamento* do*

indivíduo*está*“relacionado*com*a*capacidade*das*pessoas*em*fazer*escolhas*de*

forma* estática,* não* tendo,* assim,* qualquer* relação* com* eventos* anteriores”*

(p.54).*Desta*forma,*usar*este*aspecto*para*a*análise*evolucionaria*é*com*o*intuito*
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de* compreender* a* variabilidade,* bem* como,* “investigar* sobre* os* fatores* e*

condicionantes*da*diversidade”*(AGNE,*2014,*p.54).*

No*aspecto*da*herança,*considera7se*que*as*instituições*são*produtos*de*

um*processo*anterior,*que*se*adaptava*naquela*condição*e*não*necessariamente*

está*de*acordo*com*as*exigências*atuais.*Veblen*(1899*apud*HODGSON,*2003)*

vê* essas* instituições* como*um* fator* conservador,* sendo* que* “este* é* o* fator* de*

inércia* social,* a* inércia* psicológica,* o* conservadorismo”.* Este* aspecto* está* se*

referindo*ao*processo*em*que*os*hábitos*e* instintos* são*adquiridos,* no*entanto*

envolve* todo*um*conjunto*de*gerações*e*não*somente*uma,*ou*um*grupo*social*

(HODGSON,*2005*apud*AGNE,*2014).**

O* princípio* da* seleção* raramente* é* visto* associado* à* frase* “seleção*

natural”*de*hábitos,*de*pensamentos*ou*instituições*sociais*nas*obras*de*Veblen.*

Para*Hodgson*(1996,*p.47*apud*AGNE,*2014),*pode*envolver*“tanto*planejamento*

e* reorganização* contínua* como* também* mudanças* não* intencionais”.* As*

mudanças* não* intencionais* se* referem*a* situações* emergenciais,* não* previstas*

que*influencia*os*indivíduos*a*agirem*de*forma*inesperada.*Hodgson*(2005*apud*

AGNE,*2014)*afirma*que*a*unidade*de*seleção*na*evolução*socioeconômica*é*a*

instituição.*Sendo*que*para*Agne*(2014,*p.56)*“no*ambiente*dessa*evolução,*não*

há* uma* única* instituição,* e,* sim,* uma* série* de* instituições* que* tanto* podem*

possuir* características* similares* quanto* diferentes”.* E* ainda* que* “algumas*

instituições*são*menos*suscetíveis*que*outras*no*que*se*refere*à*reprodução*de*

suas* características* através* da* imitação”* (HODGSON,* 1996,* p.49* apud* AGNE,*

2014*p.*56).*

Assim* como* na* evolução* biológica* as* espécies* selecionadas* não* são*

necessariamente* as* mais* eficientes,* o* mesmo* pode7se* afirmar* sobre* as*

instituições,*há*uma*série*de*aspectos*que*influenciam*tanto*situações*passadas*

como*situações*presentes,* desta* forma*esta* abordagem*se*mostra* interessante*

para* estudar* a* mudança* institucional* da* produção* de* soja* orgânica* em*

Capanema,*pois*mesmo*sujeito*aos*aspectos*econômicos*positivos,*são*diversas*

as*estratégias*adotadas*pelas* famílias,*seja*na*manutenção*ou*no*abandono*da*

atividade.*
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Para*o*hábito*se*tornar*uma*regra*deve*obter*algum*conteúdo*normativo*

e*ser*prevalente*dentro*de*um*grupo.*As*instituições*dependem*ao*mesmo*tempo*

da* atividade* dos* indivíduos* de* se* constranger* e* de* se*moldar,* é* através* deste*

“feedback”*positivo*que*elas*se*reforçam*e*perpetuam*(HOGDSON,*2006).**

Compreender* o* comportamento* dos* agricultores* de* ser* ou* não*

produtores*orgânicos*como*a*instituição*presente*é*a*escolha*deste*trabalho*para*

compreender* a* decadência* do* setor* orgânico* de* grãos* na* microrregião* de*

Capanema.**

A* produção* orgânica* era* um* comportamento* usual* dos* agricultores* da*

região,*e*hoje*é*pouco*observada,*quais*mudanças*acarretaram*na*mudança*de*

comportamento?* Veblen* (1985)* defende* que* a* mudança* nos* padrões* de*

comportamento* é* gradual,* mas* que* raramente* resulta* em* total* supressão* do*

comportamento*anterior,*antes*aceito*integralmente.*A*produção*orgânica*é*ainda*

aceita*como*possibilidade*de*comportamento?*

O*contexto*da*pesquisa*e*quais*as*mudanças*que*ocorreram*com*o*setor*

de*comercialização*orgânica*são*apresentadas*no*próximo*capítulo.*

*

*



 

 

2( A(QUESTÃO(DA(PRODUÇÃO(DA(SOJA(ORGÂNICA(NA(REGIÃO((

(

O* Paraná* possui* a* quinta* maior* economia* do* pais,* e* está* entre* os*

maiores* produtores* de* grãos,* a* produção* de* soja* representou* 16,61%* da*

produção*nacional*em*2012.*O*setor*primário*tem*na*microrregião*de*Capanema*

grande*importância*econômica:*enquanto*a*participação*da*agropecuária*no*Valor*

Adicionado*é*de*8,68%*no*Paraná*(R$*3.242.108.366,00)*e*de*35,09%*na*região*

Sudoeste* do* Paraná,* na* microrregião* de* Capanema* este* é* ainda* superior,*

alcançando*48,75%*(R$596.485.871,00)*no*ano*de*2012.*(IPARDES,*2014)*

A*microrregião*de*Capanema*é*composta*pelos*municípios:*Capanema,*

Perola*D’Oeste,*Ampere,*Planalto,*Realeza,*Santa* Izabel*do*Oeste,*Pranchita*e*

Bela*Vista*da*Caroba.*Como*se*observa*na*Tabela*1,*todos*foram*desmembrados*

em*parte*ou*totalmente*de*Capanema,*por*isso*a*relação*desse*com*os*demais*é*

muito*forte.**

(

Tabela(1.(Data(de(instalação,(origem(do(desmembramento(e(população(dos(municípios(da(

microrregião(de(Capanema.(

Município)
Data)de)instalação)
do)município)(1))

Origem)
População)
(2012))

Capanema) 14/12/1952! Clevelândia! 19.229!
Pérola)D'oeste) 27/11/1961! Capanema! 6.783!

Ampere) 28/11/1961! Capanema!e!Santo!
Antônio!do!Sudoeste! 18.439!

Planalto) 11/11/1963! Capanema! 13.944!
Realeza) 12/11/1963! Ampére! 16.978!

Santa)Izabel)Do)Oeste) 14/12/1964! Ampére!e!Realeza! 14.039!

Pranchita) 01/02/1983! Pérola!d'Oeste!e!Santo!
Antônio!do!Sudoeste! 5.600!

Bela)Vista)Da)Caroba) 01/01/1997! Pérola!d'Oeste!e!
Pranchita! 3.887!

Fonte:(IPARDES,*2014.(

*

A*microrregião*de*Capanema*apresenta*as* características*da* frente* sul*

de* colonização*gaúcha*e* catarinense*ao* final* da*década*de*1940,* que* resultou*

num* grande* maciço* da* agricultura* familiar* (PEREIRA* e* BAZOTTI,* 2010),*
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movimento*que*engloba*as*regiões*do*Alto*Uruguai*do*Rio*Grande*do*Sul,*Oeste*

de*Santa*Catarina,*e*Sudoeste*e*Oeste*do*Paraná.*

*

 

Figura(1.(Localização(da(microregião(de(Capanema.(

*

A* microrregião* de* Capanema* apresentou* uma* diversidade* de*

experiências*de*comercialização*agrícola*formada*não*apenas*pelos*agricultores,*

mas* também* por* ser* foco* de* várias* ações* de* organizações* e* instituições*

municipais* e* regionais* (KIYOTA,* 1999).* A* cidade* traz* uma* longa* história* de*

formação,*muitas*lideranças*da*região*Sudoeste*do*Paraná*têm*suas*origens*na*

microrregião*e*nas*experiências*organizacionais*de*Capanema.**

Capanema* tem* um* grande* arcabouço* de* relações* sociais,* há* muito*

engajamento* entre* as* organizações* e* os* agricultores.* Ao* levantar* a* história* da*

região,* Kiyota* (1999)* afirma* que* desde* a* chegada* dos* imigrantes* “houve* a*

necessidade* dessas* famílias* agirem*em* conjunto* em* favor* dos* seus* interesses*

individuais*e*coletivos”,* foi*essa*organização* inicial*que*proporcionou*uma*maior*

participação*política* e* social,* organizadas* de* forma*horizontal.*A*Revolta* de* 57*
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confirma* essa* forte* organização,* engajamento* e* a* participação* ativa* destes*

agricultores*que*foram*decisivos*para*o*desfecho*da*revolta.**

Os*agricultores*familiares*representam*90%*do*total*de*agricultores*e*são*

responsáveis* por* 70%* da* produção* orgânica* brasileira,* segundo* Terrazzan* e*

Valarini* (2009).*Estes* autores* ainda*afirmam*que*é* na* região*Sul* que* cresce* o*

número*de*produtores*familiares*interessados*na*produção*orgânica,*enquanto*na*

região* sudeste* a* maior* adesão* é* por* parte* dos* grandes* estabelecimentos*

agrícolas.* A* região* Sudoeste* do* Paraná* por* si* é* considerada* um* reduto* da*

agricultura* familiar* no* estado* do* Paraná* (PEREIRA* E* BAZOTTI,* 2010).* Não*

diferente,*Capanema*também*se*insere*neste*contexto,*a*cidade*é*permeada*por*

instituições* que* são* influenciadas* e* influenciam*a* relação* entre* seus*membros,*

sua*forma*de*produção*e*comercialização,*e*seu*convívio*social.*Para*Friedmann*

(1986),* a* agricultura* familiar* está* imbuída* em* relações* que* não* são*mercantis*

dentro*de*um*processo*que*é*mercantil,*como*as*atividades*agrícolas*destinadas*

para* a* venda,* mas* que* em* seu* processo* contaram* com* a* colaboração* de*

vizinhos,* através* da* troca* de* favores* e* trabalho* familiar* que* não* é* pago*

diretamente.*

Essa*dinâmica*vai*de*encontro*com*a*produção*orgânica,*a*qual*também*

traz* um* grande* peso* nas* relações* de* confiança* estabelecidas* no* decorrer* do*

processo* produtivo.* Desde* o* planejamento* até* a* chegada* do* produto* ao*

consumidor,*que*precisa*acreditar*na*validade*da*certificação,*garantida*pelo*selo*

na*embalagem.*O*comércio*de*produtos*orgânicos*no*Brasil*e*no*mundo*possui*

uma*forte*relação*de*confiança*entre*produtores*e*consumidores*(BRASIL,*2008)*

e* nesta* relação* de* confiança* se* inclui* a* relação* dos* agricultores* com*

organizações*privadas*e*públicas*que*utilizam*para*ter*acesso*aos*consumidores.*

Mazzoleni* e* Nogueira* (2006)* veem* a* agricultura* orgânica* como* uma*

oportunidade*de* implantação* * de* políticas* públicas,* e* ainda* que*os* agricultores*

familiares* são* público* em* potencial* para* a* produção* orgânica.* Referindo7se* a*

pequenos* estabelecimentos* com* baixa* força* mecânica* e* potencial* de*

investimento* financeiro* Mazzoleni* e* Nogueira* (2006,* p.291)* acreditam* que*

“políticas*bem*planejadas*poderiam*induzir*o*desenvolvimento*desses*agricultores*

marginalizados”.*No*entanto*os*autores*alertam*para*o*fato*de*que*para*entrar*na*
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produção* orgânica* é* necessário* ter* conhecimentos* básicos* desta* forma* de*

produção,*entendendo*e*respeitando*princípios*como*“a*integração*da*agricultura*

e* da* pecuária* para* fertilização* do* solo,* a* importância* da* biodiversidade* e* as*

práticas*ecológicas*de*conservação”*(2006,*p.291)*a*fim*de*ter*eficiência*técnica*e*

econômica.*

A*exportação*é*o*principal*destino*da*produção*orgânica*de*café,*grãos,*

bananas,*açúcar*e*carne*na*América*Latina,*sendo*destinada*principalmente*para*

os* EUA,* Europa* e* Japão.* O* Brasil* tem* grande* potencial* para* a* produção*

orgânica,*no*início*dos*anos*2000*o*Brasil*estava*na*oitava*posição*da*produção*

orgânica*mundial,*com*880*mil*hectares*segundo*Terrazzan*e*Valarini*(2009).*

A*procura*por*produtos*de*agriculturas*alternativas*ao*convencional* tem*

crescido* e* com* ela* muitas* outras* denominações* são* utilizadas* para* produtos*

semelhantes*ou*então*numa*tentativa*de*aludir*aos*orgânicos.*Dulley*(2013)*alerta*

para*os*produtos*com*os*rótulos*“verdes”,*“da*roça”,*“do*sítio”,*“naturais”,*“sítio*do*

lago”,* “de* qualidade”,* que* em* muitos* casos* são* denominações* oportunistas* e*

marqueteiras*para*confundir*o*consumidor*interessado*em*produtos*das*correntes*

biodinâmica,*permacultura,*natural,*agroecologia*ou*orgânica8.*

A* agricultura* orgânica* surgiu* de* forma* independente,* a* partir* dos*

trabalhos* do* botânico* e* agrônomo* inglês* Albert* Howard* (PETERSEN,* 2012)*

considerado*“pai*da*agricultura*orgânica”*(EHLERS,*1999`*2008).*Os*trabalhos*de*

Howard* eram* baseados* em* sistemas* produtivos* hindus,* os* quais* tinham* boas*

produções*mesmo*sem*a*utilização*de*adubos*químicos.*Para* ele* a* saúde*das*

plantas*e*dos*animais* resultava*da* fertilidade*dos*solos,*que*poderia* ser*obtida*

através*de*resíduos*transformados*em*húmus,*a*compostagem*(EHLERS,*1999`*

2008).*

É*analisando*as*diferenças*entre*ocidente*e*oriente*que*Howard*sugere*

práticas* que* não* sejam* agressivas* a* natureza.* A*mensagem* de* que* quando* a*

natureza*esta*em*equilíbrio*não*há*necessidade*de*utilização*de*aditivos*químicos*

                                                
 
8 Para mais detalhes sobre o surgimento dessas correntes ver em Ehlers (1999) 
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fica* clara* na* sua* principal* obra* “Um* testamento* agrícola9”:* (HOWARD,* 2012,*

p.29):*

As*culturas*e*os*animais*cuidam*de*si*mesmos.*A*natureza*nunca*
julgou* ser* necessário* o* desenvolvimento* de* algo* como* uma*
maquina* pulverizadora* ou* o* uso* de* veneno* para* o* controle* de*
pragas*e*doenças.*Na*natureza*não*há*nada*parecido*com*soros*e*
vacinas* para* a* proteção* dos* animais.* É* verdade* que* se* pode*
encontrar* toda* a* sorte* de* doenças* entre* animais* e* plantas* das*
florestas,*mas*essas*nunca*assumem*grandes*proporções.*A*ideia*
é* que* tanto* as* plantas* como*os* animais* devem*proteger7se* a* si*
mesmo,* ainda* que* cercados* por* parasitas* encontrados* em* seu*
meio.*Nesse*caso,*a*Lei*da*natureza*é*viver*e*deixar*viver.*

Ao*fazer*uma*revisão*sobre*os*legados*científicos*da*agricultura*orgânica,*

Ehlers* (2008)* cita* 12* práticas* geralmente* empregadas* pelos* produtores:* (1)*

integração* da* produção* animal* e* vegetal`* (2)* uso* de* insumos* do* próprio*

estabelecimento* ou* de* outro* orgânico`* (3)* consórcio* e* rotação* de* cultura`* (4)*

variedade*adaptada*as*condições*locais`*(5)*adubação*verde`*(6)*uso*de*“quebra7

ventos”`*(7)*uso*de*biofertilizantes`*(8)*reciclagem*de*matérias*orgânicos*gerados`*

(9)*manutenção*da*cobertura*vegetal*sobre*o*solo`*(10)*prática*da*alelopatia`*(11)*

produtos*naturais*de*baixo*impacto`*e*(12)*controle*biológico.*

O* manejo* na* produção* orgânica* é* realizado* de* forma* que* reduza* a*

perturbação* ambiental,* nem* todas* estas* práticas* precisam* ser* e* são* adotadas*

para* que* uma* produção* seja* considerada* orgânica,* mas* estas* são* suas*

premissas.*É*devido*à*adoção*dos*métodos*citados*e*do*não*uso*da*adubação*

química*sintética*e*agrotóxicos*que,*segundo*Hamerschmidt*(2006),*os*custos*de*

produção*são*cerca*de*10*a*15%*menores*que*os*produtos*convencionais.*

Lima*e*Marques*(2001)*apontam*estas*práticas*como*uma*vantagem*da*

produção* orgânica* e* que* outra* vantagem* é* a* aceitação* dos* consumidores,*

demostrando*simpatia*pelas*práticas*conservacionistas*adotadas,*qualidade*dos*

alimentos* e* ausência* de*aditivos* artificiais.*Buscando*uma*melhor* qualidade*de*

vida,*a*busca*por*produtos*orgânicos*ganha*espaço*entre*os*consumidores.*Os*

mercados,* interno*e*externo,*para*a*produção*orgânica*do*Brasil*cresceram*nos*

últimos*anos,*os*“novos*canais*de*distribuição*e*de*comercialização*possibilitaram*

que* os* produtos* orgânicos* alcançassem* maior* número* de* consumidores,*

                                                
 
9 Original é da década de 1940. 



34 
 

 

tornando* a* demanda* mais* regular”* (INSTITUTO* DE* PROMOÇÃO* DO*

DESENVOLVIMENTO,*2011).**

A* regulamentação* do* cultivo* e* comercialização* da* produção* orgânica*

existe*no*pais*desde*2003,*e*em*27*de*dezembro*de*2007*foi*publicado*o*Decreto*

Nº*6.323*pelo*Ministério*da*Agricultura*Pecuária*e*Abastecimento*(MAPA).*No*2º*

artigo,* inciso*XVII* da* lei* 10.831* de* 23* de* dezembro* de* 2003,* onde*define7se* o*

sistema*orgânico*de*produção*agropecuário*como:*

[...]*todo*aquele*em*que*se*adotam*técnicas*específicas,*mediante*
a* otimização* do* uso* dos* recursos* naturais* e* socioeconômicos*
disponíveis* e* o* respeito* à* integridade* cultural* das* comunidades*
rurais,* tendo* por* objetivo* a* sustentabilidade* econômica* e*
ecológica,* a*maximização* dos* benefícios* sociais,* a*minimização*
da* dependência* de* energia* não7renovável,* empregando,* sempre*
que* possível,* métodos* culturais,* biológicos* e* mecânicos,* em*
contraposição*ao*uso*de*materiais*sintéticos,*a*eliminação*do*uso*
de*organismos*geneticamente*modificados*e*radiações*ionizantes,*
em* qualquer* fase* do* processo* de* produção,* processamento,*
armazenamento,* distribuição* e* comercialização,* e* a* proteção* do*
meio*ambiente`*(Brasil,*2003)*

A* certificação*pode*ser* realizada*por*auditoria,* sistema*participativo*ou,*

em* específico* para* a* agricultura* familiar,* pelo* controle* social* na* venda* direta*

(INSTITUTO* DE* PROMOÇÃO* DO* DESENVOLVIMENTO,* 2011).* Para*

Hamerschmidt*(2006)*é*a*certificação*que*garante*a*qualidade*dos*produtos,*mas*

o* autor* alerta* também* que* os* processos* de* produção* e* certificação* possuem*

vários* pontos* de* estrangulamento,* como:* alto* custo* de* certificação`* falta* de*

crédito*específico*para*a*fase*de*conversão`*pouca*oferta*e*preços*altos`*falta*de*

planejamento* de* produção`* falta* de* gestão* econômica* da* propriedade`* número*

insuficiente* de* técnicos* para* assistência* técnica`* e* uso* abusivo* de* cama* de*

aviário*em*algumas*áreas*de*produção*de*hortaliças.*

No*ano*de*2010,*80%*da*produção*orgânica*brasileira*foi*produzida*nos*

estados*das*regiões*Sul*e*Sudeste*(VIANA*E*STOLF,*2010).*O*produto*orgânico*

de*maior*expressão*no*Paraná*é*a*soja,*que*na*safra*de*2004/2005,*apresentou*

uma* área* plantada* de* 3.586* hectares* e* uma* produção* de* 5.772* toneladas* de*
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grãos10,* sendo* essa* produção* provida* por* 500* produtores* do* estado*

(HAMERSCHMIDT,*2006).**

O* Paraná* também* possui* o* maior* número* de* produtores* de* alimentos*

orgânicos*certificados*do*Brasil,*de*acordo*com*o*último*Censo*Agropecuário*do*

Instituto*Brasileiro*de*Geografia*e*Estatística*(IBGE),*divulgado*em*2006,*o*estado*

tinha* 7.527* produtores* de* orgânicos,* dos* quais* 909* possuiam* certificação* por*

alguma*entidade*credenciada.**

No* Paraná,* a* agricultura* orgânica* é* desenvolvida,* predominantemente,*

em*pequenas*propriedades*de*caráter* familiar,*segundo*Hamerschmidt* (2006)*a*

área*média*dos*estabelecimentos*era*de* três*hectares,*sendo*o*Paraná*um*dos*

estados*mais*expressivos*em*termos*de*produção*exclusivamente*pela*agricultura*

familiar,*com*4.138*produtores,*numa*área*de*11.330*hectares*na*safra*2004/2005*

(HAMERSCHMIDT,* 2006).* O* Sudoeste* do* Paraná* na* safra* 2004/2005* era* a*

região*com*mais*produtores,*678,*principalmente*nas*atividades*de*produção*de*

grãos* e* açúcar* mascavo* (HAMERSCHMIDT,* 2006),* esta* atividade* citada* pelo*

autor* refere7se*em*especial*a*microrregião*de*Capanema*que* já* foi*considerada*

maior* polo* exportador* de* produtos* orgânicos* do* País* (LADISLAU,* 2010).* A*

empresa*que*realiza*a*exportação*de*soja*orgânica*se*mantem*em*Capanema,*no*

entanto*a*produção*orgânica*no*município*e*sua*microrregião*diminuíram.*

*

2.1*DO*AUGE*À*CRISE:*a*pesquisa*exploratória*

Terrazzan* e* Valarini* (2009)* afirmaram* que* a* produção* orgânica* está*

sendo*difundida*em*todo*o*mundo*e*o*mercado*está*receptivo*a*estes*produtos.*

Este*aumento*de*demanda*deveria* resultar*em*aumento*das*áreas*produtivas*e*

inclusão*de*novos*produtores.*Estes*mesmos*autores*afirmam,*porém,*que*hoje*a*

agricultura*orgânica*brasileira*cresce* lentamente*em*comparação*ao*período*de*

2000*a*2004,*quando*houve*um*salto*de*100*para*803*mil*hectares*de*produção.*

Na* microrregião* de* Capanema* esse* crescimento* é* negativo,* pois,* a* partir* da*

                                                
 
10 Na safra 2004/2005, segundo a CONAB, no Paraná foram plantados 4.148,4 mil hectares de soja e resultou 
numa produção de 9707,3 mil toneladas de grãos. 
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metade*da*década*de*2000,*ocorre*uma*diminuição*no*número*de*produtores*sem*

suficiente*reposição*desses.*

Segundo* o* mediador* 3,* em* 1993,* iniciou7se* um* projeto* para* trabalhar*

com* a* agricultura* diferenciada* no* município* de* Capanema,* pois* buscava7se*

incentivar*uma*agricultura*mais*natural,*sem*pulverizações*de*produtos*químicos,*

degradação*e*contaminação*ambiental.*Assim,*em*setembro*de*1995*foi*formada*

a* Terra* Preservada* com* o* intuito* de* comercializar* essa* produção* de* forma*

diferenciada.* Já* na* compra* da* primeira* safra* foi* realizada* a* exportação* para* o*

continente* Europeu,* sendo* que* a* demanda* internacional* era* inicialmente*muito*

grande:***

Mediador*3:*[...]*tinha*uma*demanda*enorme,*meus*Deus*do*céu,*queria*que*você*visse,*
cada*dia* tinha*algum*cliente*de*algum*pais*que* ligava,*ah*vocês* tem*soja*orgânica,*ah*
nós* temos* consumo* para* os* Estados* Unidos,* ah* nós* queremos* produzir* ração* pra*
camarão*no*Equador* [...]* E* assim* ia* sabe,* uma*grande*demanda*e* nós* não* tínhamos,*
não* tinha,* mesmo* que* nós* tinha* um* volume* grande* de* produção* a* quantidade* de*
demanda* era*muito*maior* né,* [...]* porque* era* um*mercado* em* ascensão,* [...]* era* uma*
tendência*de*mercado.11*

Com* a* demanda* em* ascensão* o* pagamento* era* diferenciado.*

Inicialmente,* esses* agricultores* que* por* vontade* própria* se* mantiveram* ou*

retornaram*para*uma*produção*mais*saudável,*ganhavam*de*14%*a*20%*a*mais*

que*a*soja*convencional.*Com*as*exportações*de*soja*para*alimentação*humana*

se*elevava*a* rentabilidade,*enquanto*a*média*da*saca*de*soja*convencional*era*

de* oito* dólares,* o* valor* da* saca* orgânica* de* soja* era* de* 13* a* 15* dólares,*

proporcionando* uma* rentabilidade* bem* superior* num* período* em* que* a*

produtividade*de*orgânicos*era*muito*parecida*com*a*produção*convencional.**

O* fator* financeiro* é* apontado,* pelo* mediador* 3,* como* um* importante*

ponto*na*motivação*dos*produtores*com*a*produção*orgânica.*Mas,*além*dessa,*

havia*um*grupo*de*produtores*em*que*a*principal*expectativa*não*era*econômica,*

mas*produzir*um*alimento*mais*saudável*para*a*família*e*para*os*consumidores.*

Havia*neste*segundo*grupo*uma*preocupação*ambiental*e*com*a*saúde,*pois,*não*

havia*o*uso*do*equipamento*de*proteção*individual*(EPI),*cuidados*no*preparo*de*

                                                
 
11 As transcrições de entrevistas  serão apresentadas nesta formatação para diferenciar de citação 
bibliográfica. 
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caldas* e* pulverização,* entre* outras* medidas* de* segurança,* e* muitos* eram* os*

casos*de*intoxicação.*

Mediador* 3:* Era* uma* questão* desde* a* cabeça* dessas* pessoas,* eu* não* quero* passar*
nada* na* minha* lavoura,* quero* preservar* a* minha* família* e* quem* esta* consumindo*
também.*

Hoje*a*concepção*que*se*tem*da*produção*orgânica*é*que*ela*possui*um*

nível*de*complexidade*a*ser*aprendido*pelo*produtor*(TERRAZZAN*E*VALARINI,*

2009).*No*entanto,*no* final*dos*anos*90,* tanto*a* regulação*do*mercado*como*a*

tecnologia* para* a* produção* orgânica* eram* muito* semelhantes* às* da* produção*

convencional.*Naquele*momento*não*se*realizava*o*plantio*direto,*o*revolvimento*

do* solo* era* constante,* sendo* uma* prática* corriqueira* nas* duas* formas* de*

produção.* A* similaridade* das* práticas* culturais* aliada* à* comercialização*

diferenciada,*colaborou*com*a*difusão*da*produção*orgânica*na*microrregião*de*

Capanema:**

Mediador*3:*Naquela*época*a*agricultura*orgânica*era*muito*fácil*de*se*fazer,*na*verdade,*
era* uma* volta* aos* pais* desses* agricultores* que* faziam* agricultura* orgânica,* sempre*
faziam*agricultura*orgânica,*de*um* jeito*muito*simples,*muito* fácil,*de*não*passar*nada.*
[...]* Nós* tínhamos* uma* agricultura* convencional* [...]* muito* fácil* de* fazer,* [...]* a*mesma*
agricultura* convencional* que* se* praticava,* o* manejo* orgânico* adotava* a* mesma*
agricultura.*A*única*diferenciação*era* na*hora*dos* fertilizantes,* de*não* se*aplicar,* e* na*
hora*da*aplicação*de*defensivos,*herbicidas,*inseticidas*e*fungicidas*que*não*se*aplicava*
porque*não* tinha*necessidade.*Mesmo*na*agricultura* convencional* o*pessoal* usava*as*
capinadeiras*para*fazer*a*limpa.**

A* produção* era* semelhante* de* tal* forma* que* no* município* de* Campo*

Novo*do*Parecis* 7*MT,*um*único*agricultor* chegou*a*produzir*3000*hectares*de*

soja*orgânico.*Ainda,*havia*a*disponibilidade*de*força7de7trabalho,*seja*devido*às*

famílias* numerosas* ou* à* facilidade* de* se* encontrar* boias) frias* (trabalhadores*

rurais*diaristas).**

No* auge*da* produção*orgânica* na*microrregião* de*Capanema,* a*maior*

empresa*de*comercialização* tinha*de*200*a*250*produtores,*os* técnicos*podiam*

selecionar* os* agricultores* mais* assíduos* e* qualquer* detalhe* durante* o* manejo*

poderia* ser*motivo*de*desclassificação*produtor.*Para*o*mediador* 4,* técnico*da*

empresa* de* comercialização,* a* maior* remuneração* com* a* produção* orgânica*

poderia*significar*manter*a*família*no*meio*rural*com*uma*renda*melhor,*era*uma*

oportunidade*de*manter*o*filho*junto*ao*pai*no*meio*rural.**
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De* 2000* a* 2008* muitos* países* obtiveram* um* aumento* nas* áreas* de*

produção*orgânica,*enquanto*outros*como*a*Argentina*reduziram*a*quantidade*de*

hectares,*Terrazzan*e*Valarini* (2009)*acreditam*que*essa*variação*nos*números*

ocorre* por* dois* motivos,* o* aprimoramento* nos* dados* obtidos,* e* também* pelo*

abandono*do*sistema*devido*às*exigências*da*produção*em*si.*

Assis*e*Romero*(2007)*afirmam*que*a*desistência*de*produtores,*apesar*

da* melhor* remuneração,* está* relacionada* aos* custos,* às* barreiras* iniciais* e*

principalmente*às*incertezas*geradas*pela*estrutura*precária*de*comercialização.*

A* incerteza* de*mercado* pode* não* ser* uma* das* desmotivações* em*Capanema,*

mas* as* dificuldades* iniciais* –* principalmente* quando* citado* o* papel* das*

certificadoras*–*são*apontadas*como*um*gargalo*da*produção*orgânica.*

Nos*primeiros*anos*de*comercialização*não*eram*muitas*as*exigências.*

Com* a* entrada* das* certificadoras,* porém,* novas* exigências* como* barreiras* e*

limitação*no*uso*de*produtos*antes*permitidos*batem*de*frente*com*a*autonomia*

de*decisão*dos*agricultores.*Para*o*mediador*5* “[...]* os*agricultores*querem*ser*

independentes,* fica* complicado* quando* passam*a* exigir* algumas* praticas...”.*O*

conhecimento* que* é* transmitido* através* de* gerações,* o* saber* fazer* que* é* um*

ponto*chave*dos*agricultores*familiares,*também*deve*ser*respeitado*e*pode*gerar*

uma*barreira*para*novas*exigência,*como*afirma*o*mediador*2:*

[...]*nós*estamos*numa*região*onde*as*famílias*tem*tradição,*tem*costumes,*tem*hábitos*e*
a*gente*precisa*respeitar*tudo*isso!*Se*a*gente*não*conseguir*respeitar*isso,*a*gente*não*
avança*com*a*organização,*não*avança*com*o*econômico,*essa*história*toda!**

Para* ele* no*momento* em* que* são* colocadas* novas* exigências* para* a*

certificação*orgânica,*se*começa*a*dificultar*a*relação*com*o*produtor.*O*produtor*

procura* manter* sua* autonomia* na* decisão* de* certas* práticas* agrícolas,* como*

adubação,* defensivos* químicos* e* tempo* de* aplicação.* Com* experiência* na*

comercialização* através* da* cooperativa,* o* mediador* 2,* acredita* que* se*

trabalhando* somente* a* venda* já* se* encontram* empecilhos,* quando* vai* além* e*

tenta*mudar*ou*normatizar*a*forma*de*produção*fica*ainda*mais*difícil.*

Para*o*mediador*5*os*agricultores*orgânicos*se*dividiam*em*dois*grupos,*

“ideológicos”* e* “temporários”.* O* primeiro* grupo* é* mais* engajado* na* ideologia*

orgânica* e* o* segundo* pensando* unicamente* na* lucratividade* da* atividade.* Há*
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também*uma* transição*entre*os*grupos,*nem*sempre*um*agricultor*se*enquadra*

totalmente*em*um*dos*grupos.*Com*a*difusão*de*um*maior*número*de*herbicidas,*

o*plantio*direto*e*mais*tarde*a*transgenia,*as*facilidades*chamaram*a*atenção*do*

segundo*grupo,*que*deixou*de*lado*a*produção*orgânica.**

Enquanto* nos* primeiros* anos* era* mais* simples* produzir,* a* produção*

convencional* utilizava* poucos* inseticidas,* a* limpa* acontecia* com* o* uso* de*

capinadeiras* e* o* revolvimento* do* solo* era* uma* prática* comum* tanto* para* a*

produção* convencional* como* orgânica.* * Com* a* disseminação* dos* herbicidas* e*

sua* comprovada* eficiência* no* controle* de* plantas* daninhas,* os* métodos* de*

controle* das* plantas* daninhas* nas* práticas* permitidas* do* sistema* de* produção*

orgânica* começam* a* ser* questionados* pela* falta* de* praticidade* e* elevada*

demanda*de*força*de*trabalho.**

Ainda,*a*partir*da*evolução*dos*herbicidas,*outro*advento*que*impacta*a*

produção*orgânica*é*o*plantio*direto,*adotado*pela*maioria*dos*produtores*rurais*

que*se*utilizavam*da*produção*convencional* e,* ao*mesmo* tempo,* com*grandes*

dificuldades*técnicas*de*seu*uso*na*produção*orgânica.*Assim,*paulatinamente,*a*

adoção* ou* manutenção* da* condição* de* produtor* orgânico* se* tornou* cada* vez*

mais* complexo* comparada* a* forma* convencional,* principalmente,* quanto* a*

tecnologia*de*controle*das*ervas*daninhas*e*manejo*do*solo,*em*vista*de*que*o*

plantio* direto* passou* a* ser* viável* tecnicamente,* com* economia* da* força* de*

trabalho*e*maior*conservação*do*solo.*

Além*das*práticas*mecânicas,*as*pragas*antes*consideradas*secundárias*

e*de*baixo*dano*econômico,*como*a*lagarta*e*o*percevejo,*ganham*importância*e*

se*tornam*recorrentes.*Na*produção*orgânica*conseguiu7se*uma*maior*eficiência*

no* controle* da* lagarta12,* no* entanto,* não* se* obteve* o* mesmo* êxito* com* o*

percevejo.*A*utilização*de*iscas*que*de*início*eram*suficientes*para*impedir*danos*

econômicos* acabou* ficando* inviabilizada* pelo* aumento* das* infestações*

provocado*pela*utilização*de*soja*precoce*nas*lavouras*convencional*do*entorno,*

o* que* elevou* a* pressão* de* infestações* nas* lavouras* orgânicas,* que* utiliza*

variedades*de*ciclo*um*pouco*mais*longo.*

                                                
 
12 Controlada com o baculovírus e o Bacillus thuringiensis. 
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Com*relação*as*doenças,*ainda*em*meados*de*2000*a*ferrugem*asiática*

prometia*dizimar*as* lavouras*de*soja,*no*entanto*o*manejo*correto,*a*adoção*do*

vazio*sanitário13*diminui*o*seu* impacto*nas* lavouras*de*soja.*Com*a*perspectiva*

de* estragos* muito* maiores* do* que* realmente* ocorreu,* o* manejo* da* área* e* a*

utilização* de* fungicidas* alternativos* funcionaram* adequadamente* na* produção*

orgânica*e*convencional.*

Com*o*evento*da*transgenia,*foi*criado*mais*um*impasse.*Apesar*da*soja*

ser* uma* planta* autógama,* com* baixa* polinização* cruzada14,* não* são* raros* os*

casos*de*contaminação*varietal*causados*principalmente*pelo*uso*compartilhado*

de* máquinas* e* equipamentos* durante* a* colheita* e* o* transporte.* A* colheita* se*

tornou* um* fator* decisivo* na* produção* orgânica,* se* não* realizada* com* cuidado*

toda*a*precaução*tomada*durante*a*produção*é*perdida15.*

Outro*ponto*que*vem*se*agravando*tanto*na*produção*orgânica*como*na*

convencional* sem* transgenia* é* a* falta* de* desenvolvimento* de* novas* cultivares.*

Para* os* mediadores* 1* e* 3* muitos* programas* de* melhoramento* de* soja*

convencional* e* orgânico* foram* deixados* de* lado,* enquanto* as* novas* cultivares*

transgênicas* ganham* produtividade,* precocidade* e* resistência* à* doenças* e*

pragas,*as*convencionais*se*mantem*estagnadas,*logo*ficando*obsoletas.**

A* principal* dificuldade* enfrentada* pelos* produtores* orgânicos,* para*

Brighenti* e*Brighenti* (2009),* é* o* controle* de* plantas* daninhas,* sendo* o*manejo*

realizado*de*forma*mecânica,*em*geral*manual.*Esse*controle*mecânico*demanda*

mais* força*de* trabalho,*que*normalmente*é*o* familiar,*para*os*autores*esse*é*o*

motivo*de*muitas*desistências*de*produtores*e*motivo*da*não*entrada*de*novos.**

                                                
 
13 Período de ausência de plantas vivas nas lavouras de soja, visando reduzir o inóculo da doença no 
ambiente durante a entressafra. No Paraná esse período inicia de 15 de junho e encerra no dia 15 de 
setembro. 
14 “A polinização cruzada em soja está em torno de 1% (Sediyama et al., 1970; Vernetti et al., 1972; 
Poehlman, 1987; Borém, 1999). Ahrent & Caviness (1994) demonstraram que a freqüência de polinização 
cruzada pode chegar a 2,5% em algumas cultivares.” (ABUD et al, 2003). 
15 Sendo uma região de pequenas propriedades de baixo poder aquisitivo, é normal usar uma mesma 
colhedora em várias lavouras. Esta prática pode resultar em contaminação cruzada. Para evitar esse tipo de 
contaminação, a colhedora passou a ter um processo de limpeza mais cuidadoso, com sopradores antes da 
entrada na lavoura. Ainda, as bordaduras, local onde se tem maior potencial de contaminação por 
polinização, ou seja, parcelas potencialmente contaminadas, são colhidas em separado para que sejam 
analisadas  antes do armazenamento. 
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Esse* ponto* é* levantado* frequentemente* quando* se* fala* de* produção*

orgânica,*sendo*citado*geralmente*como*o*principal* limitante.*Para*o*mediador*1*

são*quatro*os*principais*gargalos*da*produção*orgânica:*(1)*controle*de*invasoras*

–*o*principal`*(2)*a*disponibilidade*de*cultivares`*(3)*o*manejo*da*fertilidade*–*pois,*

quando*usado*em*excesso*a*adubação*orgânica*pode*salinizar*o*solo16,*situação*

difícil* de* ser* revertida,* e`* (4)* a* falta* de* forma* eficiente* para* o* controle* de*

percevejos.*

No*entanto,*existem*opiniões*divergentes,*quanto*ao*principal*gargalo*da*

produção,*para*o*mediador*4*é*o* controle*de*percevejos*o*principal*entrave,*os*

demais* pontos* estão* sendo* trabalhados,* o* que* considera* um* avanço,* como* se*

percebe*na*sua*fala:*

Mediador*4:*[...]*porque*nós*temos*ainda*algumas*opções,*nós*temos*o*EletroHerb17,*que*
faz* a* parte* de* cima,* e* hoje* ele* vem* pra* faze* * a* entrelinha"* [...]* "existe* essas* pessoas*
trabalhando*em*cima*pra*eliminar*esse*problema,*entende?*Por*isso*que*eu*não*vejo*um*
grande*problema,*e*pra*pequenas*áreas*a*gente*consegue* trabalhar*com*a*capinadeira*
ou* com* a...* gradeando,* não* é* o* correto,*mas* ainda* você* consegue* controla,* vive* com*
esse*problema,*você*consegue*vive!*Agora*contra*o*percevejo*não* tem*como*fazer.* [...]*
ele*é*perca,*100%*perca*se*você*deixa.**

O*mediador*4*tem*uma*visão*bastante*econômica*dos*motivos*que*levam*

a* diminuição* da* produção,* para* ele* o* prêmio* pago* pela* saca* de* soja* orgânica*

deveria*ser*maior.*Nos*primeiros*anos*era*pago*um*valor* fixo,*que*representava*

um*aumento*de*60*a*80%*sobre*o*valor*pago*para*o*produto*convencional.*Hoje*

paga7se*uma*porcentagem*fixa,*uma*bonificação*média*de*35%.*Ele*ressalta*que*

há*necessidade*de*elevar*o*pagamento:*

Mediador* 4:* hoje* o* que* que* aconteceu,* por* Capanema* ser* uma* região* pequena,* de*
pequenas*áreas*e*coisa,*e*[os*agricultores]*ter*muitos*filhos*na*época,*você*tinha*como*se*
basear*num*projeto*muito*bonito,*com*a*agricultura*familiar,*tanto*que*foi*esse*a*ideia*da*
GEBANA* no* começo.* Levantava* essa* bandeira,* mas* o* que* aconteceu?* Por* ser* esse*
sistema*e*áreas*pequenas*os*filhos*desses*agricultores*foram*todos*embora*ficou*só*os*
velhos,* né?* E* quando* ficou* os* velhos,* os* velhos* começaram* a* morrer,* começaram*
vender*as*terras!*E*não*tem*oque*você*fazer,*sem*mão*de*obra*não*tem*oque*você*fazê*
[...]*O*êxodo*rural*foi*o*que*eliminou*esses*produtores*aqui*de*Capanema,*foram*tudo*pra*
                                                
 
16 A salinização dos solos ocorre quando há uma elevação excessiva nos teores de sais no solo (LANNETTA 
e COLONNA, 2010). 
17 Aparelho acoplado ao trator que faz o controle de plantas daninhas a partir de descargas elétricas, 
(BRIGHENTI e BRIGHENTI, 2009). “A fisiologia das plantas atingidas pela descarga é alterada de forma 
irreversível e elas morrem devido à interrupção na produção de enzimas fundamentais para a fotossíntese e a 
absorção de água” (EPAGRI, 2013). Mais detalhes sobre a Eletroherb podem ser obtidas em Gomes, Oliveira 
e Fonseca (2014). 
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São*Paulo,*foram*pra*fazendas*em*cidades*maiores.*[...]*hoje*para*reverter*a*situação*tem*
que*pagar*mais,*se*não*pagar*mais,*não*reverte*mais!**

Além*das*práticas*de*produção*citadas*pelos*mediadores*o*êxodo* rural*

traz*uma*preocupação*especial*à*produção*orgânica.*A*baixa*disponibilidade*de*

força*de*trabalho,*tanto*familiar*como*para*contratação,*é*um*fenômeno*presente*

em* todo* o* meio* rural,* no* entanto* como* a* produção* orgânica* usa* práticas*

mecânicas*há*uma*necessidade*maior*de*força*de*trabalho.*

Os* fatores* apontados* neste* tópico* se* referem* aos* pontos* de* vista* dos*

mediadores,*no*decorrer*do*trabalho*estes*pontos*serão*também*analisados*pelos*

olhos*daqueles*que*realmente*colocam*em*ação*(ou*não)*as*práticas*da*produção*

orgânica:* os* agricultores.*Outro* papel* importante* neste* contexto* de* pesquisa* é*

assumido*pela*empresa*de*comercialização*orgânica*instalada*em*Capanema,*a*

GEBANA*Brasil.*

*

2.2*A*EMPRESA*DE*COMERCIALIZAÇÃO*7*GEBANA*

A*microrregião* de*Capanema* já* teve* várias* empresas* no* segmento* de*

grãos*orgânicos,*a*história*destas*empresas*se*misturam*e*deixaram*marcas*nos*

funcionários*e*produtores.*A*primeira*empresa*que*se*instalou*na*microrregião*foi*

a*“Terra*Preservada”.*Descontente*na*empresa*um*dos*funcionários*saiu*e*forma*

a*“Agroorgânica”.**

Devido* á* questões* legais* a* “TOZZAN”,* que* antes* era* cliente* da* “Terra*

Preservada”,*se*une*a*esta,*formando*a*união*“TP&T”,*no*entanto*esta*união*não*

se*mantem*devido*a*diferenças*de*planejamento*e*direção,*separando*novamente*

as*empresas.*A*“Terra*Preservada”*se*desfaz*e*fica*a*“TOZZAN”*na*região.*Neste*

mesmo*período*a*“GAMA”,*empresa*com*sede*em*Ponta*Grossa,*se* instalou*no*

município* de* Planalto,* a* empresa* se* mantem* no* mesmo* período* que* a*

“TOZZAN”,*hoje*não*atua*mais*na*região.*

A* “GEBANA*Suíça”*era*uma*das*clientes*da* “Terra*Preservada”,* sendo*

depois*da*“TOZZAN”*e*da*“GAMA”.*Percebendo*a*inconstância*das*empresas*na*

região* optou* por* abrir* a* GEBANA* Brasil* juntamente* com* um* engenheiro*

agrônomo*ex7funcionário*da*Terra*Preservada*e*TOZZAN.*Assim,*a*estrutura*da*
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antiga* Terra* Preservada* passou* para* a* GEBANA* atualmente.* Tanto* os*

agricultores*que* trabalhavam*com*a* “TOZZAN”* como*com*a* “GAMA”*passam*a*

comercializar*com*a*“GEBANA*Brasil”.*

Ainda* na* região,* se* encontra* a* Biorgânica,* que* nasceu* de* desacordos*

com*a*Agroorgânica*e*se*mantem*em*Realeza*com*uma*pequena*produção,*na*

maior*parte*comercializada*com*a*GEBANA*Brasil.**

No* caso* específico* da* GEBANA,* sabe7se* que* a* empresa* nasceu* na*

Suíça*a*partir*de*um*grupo*de*mulheres*sensibilizadas*com*a*comercialização*a*

preços*baixos*da*banana,*a*fruta*não*era*produzida*em*seu*país*e*que*apesar*de*

importada* era* vendida* por* um* baixo* preço,* enquanto* as* frutas* nativas* eram*

vendidas* por* altos* preços.* A* intenção* das*mulheres* era*mobilizar* a* população*

para*um*comércio* justo.*O*movimento*comprava*bananas*nos*supermercados*e*

revendia* a* um* preço* justo,* maior* que* o* do* mercado,* a* diferença* era* enviada*

diretamente*aos*produtores*de*banana.**

A* mobilização* das* mulheres* resultou* numa* feira* em* 1997,* quando* foi*

fundada*a*empresa*comercial*GEBANA*AG,*com*o*objetivo*de*construir*cadeias*

de* abastecimento* justas* dos* produtores* para* os* consumidores,* aspectos*

ecológicos*e*da*agricultura*biológica*foram*incluídos.*A*empresa*Suíça*anuncia*no*

seu* site18*mais* de* 100* produtos* orgânicos* para* a* venda* direta* ao* consumidor.*

Hoje*a*empresa*está*presente*em*Togo,*Burkina*Faso,*Tunísia*e*Brasil,*e*ainda*

conta*com*parcerias*em*diversos*países.*(GEBANA,*2014).*

No* Brasil,* a* GEBANA* entra* inicialmente* como* cliente* da* Terra*

Preservada,*mas*percebendo*o*potencial*da*região,*decide*formar*a*empresa.*A*

GEBANA*Brasil*nasce*em*setembro*de*2002,*a*partir*de*ex7funcionários*da*Terra*

Preservada*e*investidores*da*GEBANA*Suíça.**

No*período*de*instalação*da*GEBANA*Brasil*a*agricultura*orgânica*estava*

em*expansão*na* região,*a*empresa*chegou*a*contar* com*a*produção*de*200*a*

250* agricultores* somente* na* microrregião* de* Capanema.* Essa* expansão* na*

produção* fez* com* que* a* empresa* investisse* em* estruturas* para* alocação* e*

processamento*da*produção.*Contudo,*depois*do*auge*de*produção*no*início*dos*

                                                
 
18 http://www.gebanashop.ch/ 
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anos*2000,*o*número*de*produtores*diminuiu*e*consequentemente*o*volume*de*

produção.*Hoje*os*agricultores*familiares*envolvidos*na*produção*de*soja*orgânica*

para*a*empresa*não*passam*de*70*estabelecimentos,*sendo*em*torno*de*50*entre*

as*microrregiões*de*Capanema*e*Palotina*e*o*restante*no*Rio*Grande*do*Sul.**

A*empresa*fez*investimentos*em*estrutura*necessários*para*atender*uma*

produção* crescente.* No* entanto* hoje* não* consegue* a* produção* mínima* para*

viabilizar*seu*uso.*Segundo*a*empresa*seriam*necessários*em*torno*de*3.000*ha*

de*soja*para*viabilizar*a*empresa.*Entretanto,*conseguiu*contratar*somente*2550*

ha*de*soja,*sendo*que*no*Paraná*são*somente*400*ha*e*no*Rio*Grande*do*Sul*

120* ha.* A* maior* produção* hoje* vem* da* rotação* de* culturas* em* canaviais*

orgânicos*de*São*Paulo*e*Goiás,*com*1.000*ha*e*do*Paraguai,*com*700*ha.*Ainda*

há* em* torno* de* 200* ha* provenientes* da* produção* agroecológica,* mas* são*

produtores*que*não*tem*a*soja*como*principal*fonte*de*renda*e*plantam*de*forma*

esporádica.*

Manter* a* produção*em*diversos* locais* diminui* as* chances*de* frustação*

climática.* Apesar* da* maior* produção* vir* de* outras* regiões,* estar* fixada* em*

Capanema*ainda*é*estratégico*para*a*empresa,*pois*os*compradores*não*querem*

soja* de* grandes* estabelecimentos* empresariais,* preferem* a* soja* da* agricultura*

familiar.* Muitos* fazem* questão* de* visitar* e* conhecer* as* famílias* produtoras,*

assim,* estar* num* local* com* predominância* da* agricultura* familiar* é* vital* para*

manter*a*imagem*da*empresa.*

Sem*um*volume*mínimo*de*produção,*correspondente*à*sua*capacidade*

instalada,*a*empresa*foi*ao*longo*dos*anos*acumulando*dividas,*se*tornou*normal*

fechar*o*ano*no*vermelho,* “Se*empatar* já*é*bom,*porque*nunca*teve* lucro",*é*a*

afirmação*do*mediador*1,*gerente*agrícola*da*empresa*desde*2011.*

Acumulando* cerca* de* 700* mil* reais* negativos* no* final* de* 2012,* a*

GEBANA* do* Brasil* praticamente* faliu* e* somente* não* fechou* porque* os*

compradores* se* tornaram* também* investidores* da* empresa* e* aceitaram* tomar*

parte* das* perdas,* além* de* fazer* adiantamentos* de* compras* futuras.* Com* a*

empresa*assumindo*o*compromisso*de*se*viabilizar*investindo*principalmente*em*

novas* tecnologias,*os* investidores*aceitaram* reduzir*o*seu*capital* (na*empresa)*

numa*tentativa*de*recapitaliza7lá.*
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A*GEBANA*vem*investindo*em*novas*tecnologias*para*a*produção*e*em*

dias*de*campo*para*mostrar*alternativas*produtivas*e*também*conscientizar*sobre*

a* realidade* da* produção,* as* dificuldades* e* as* soluções* encontradas* –* sejam*

produtores* orgânicos* ou* em* potencial,* consumidores,* funcionários* ou* curiosos.*

Para* o* mediador* 1,* a* visão* do* mercado* consumidor* precisa* mudar,* comprar*

orgânico*não*deve*ser*somente*um*ato*considerado*mais*saudável,*mas*também*

um* ato* de* responsabilidade* ambiental* e* social,* pensando* no* produtor* que* tem*

todo*um*sistema*diferenciado*para*que*esta*produção*ocorra.*

A* empresa* mantem* a* assistência* técnica* não* voltada* para* a*

comercialização*de* insumos,*mas*com*o* intuito*de*orientação*e*assistência*aos*

produtores.*O*mediador* 4,* faz* a* orientação* voltada* a* produção* orgânico* desde*

1995*e*sente7se*parcialmente*responsável*pela*manutenção*desta:**

Mediador*4:*[...]*a*ideia*era,*quando*eu*comecei*nisso,*era*muito*bonita,*sabe*assim,*era*
um*sonho*de*você*ter*toda*a*coisa*funcionando.*Mais*diretamente*tinha*2007300*pessoas*
dentro* do* projeto* aqui...* e,...* hoje,* você* vê* que* tem* 30740* já...* você* fica* um* pouco*
frustrado*de*não*saber*aonde*que*você*poderia*ter*melhorado...*Claro*que*muitas*vezes*
não*depende*de*você,*mas...*às*vezes,*alguns*casos*poderia*ter*sido*mudado.*Por*esse*
volume*de*na*época*a*gente*ter*2007300*produtores*aqui*trabalhando,*sabendo*que*podia*
escolhê,* classifica.* E* hoje* você* ter* que* meio...* às* vezes* rebola* pra* não* perde* esse*
produtor,*as*vezes*tu*fica*um*pouco*meio*frustrado**

A*aproximação*ocorre*com*a* família*do*produtor,*e*não*somente*com*o*

produtor.*É*devido*a*essa*aproximação*que*há*por*parte*do*técnico*uma*cobrança*

pessoal*em*não*“perder”*o*produtor:*

Mediador* 4:* É* bem* complicado* o* sistema* orgânico!* Pra* você* conseguir* um* produtor*
orgânico*é*difícil,*é*difícil.*E*pra*você*perdê*ele*é*5*minutos,*ele*vai* lá*passa*veneno...*
Então*é*bem*difícil,*o*sistema*orgânico*é*bem*difícil,*bem*bem*bem*delicado,*aí*você*tem*
que*cuida*muito*essa*parte.*

Quando* fala* que* “tem* que* cuidar* essa* parte”* o* mediador* 4* está* se*

referindo*ao*tratamento*dado*ao*produtor,*a*atenção*que*precisa*ser*dispensada*

quando* é* procurado,* uma* forma* diferenciada* de* recebê7lo* e* de* trata7lo.* Como*

será*abordado*no*próximo*capítulo,*pequenos*motivos*podem*mantê7lo*ou*afastá7

lo*da*produção*orgânica.**

*

*



 

 

3( O(FOCO(NO(COMPORTAMENTO(DOS(AGRICULTORES((

*

Esta* pesquisa* entrevistou* os* agricultores* buscando* compreender* quais*

os*fatores*que*levaram*à*escolha*de*suas*estratégias,*as*quais*em*determinados*

momentos*fortaleceram*e*em*outros*enfraqueceram*a*produção*de*soja*orgânica.*

Este* capítulo* se*propõe*a*apresentar*a*história*destes*agricultores,* sua* relação*

particular* com*o*meio* rural*e*compreender*as*decisões* tomadas*com* relação*a*

produção*específica*de*soja*orgânica,*foco*principal*da*análise.*

*

3.1* OS*PARTICIPANTES*DA*PESQUISA**

Algumas* previsões* sobre* a* agricultura* acreditavam* na* extinção* de*

pequenas*propriedades,*na*industrialização*da*agricultura*e*na*transformação*do*

meio*rural.*No*entanto*o*agricultor*familiar*mostrou7se*capaz*de*se*adaptar,*sendo*

que* a* concentração* da* força* de* trabalho* na* família* e* a* gestão* familiar* flexível*

foram*fatores*importantes*para*a*sua*manutenção.*

Wanderley* (1998)* afirma* que* a* produção* familiar* não* se* organiza* com*

base* na* extração* e* apropriação* do* trabalho* alheio,* da*mais7valia,* além*de* não*

possuir* a* categoria* salário,* já* que* força* de* trabalho* é* familiar.* Não* podendo,*

impor* lucro* líquido,* renda,* resulta7se* em* maior* flexibilidade* perante* a* um*

estabelecimento* agrícola* empresarial.* As* unidades* familiares* são* dinâmicas,*

Friedman*(1986)*afirma*que*não*há*como*ordenar*uma*tendência*cronológica*de*

sua*evolução,*elas*estagnam,*avançam*no*mercado,*retrocedem*de*acordo*com*

seu* ciclo* biológico* e* dificuldade* familiares,* ou* seja,* conseguem* se* adaptar*

perante* as* suas* condições* e* as* condições* do* mercado* sem* que* haja* uma*

previsão*de*evolução*crescente*como*numa*empresa.*

É* devido* a* este* processo* de* adaptação* que* famílias* sujeitas* a* um*

mesmo* ambiente* reagem* de* maneiras* diferentes.* Em* um* local* com* o* mesmo*

ambiente* climático,* composição* familiar* e* condições* de*mercado* são* adotadas*

diferentes* estratégias* agrícolas* e* não* agrícolas,* as* quais* dependem* das*

experiências* e* trajetórias* vividas* pela* família.* Chayanov* (1974)* afirma* que* os*

camponeses*são*os*criadores*de*sua*própria*existência,*essa*afirmação*reforça*a*
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sua* capacidade* de* se* adaptar.* A* possibilidade* de* adaptar7se* ao* ambiente* é*

percebida*na*fala*do*agricultor*10*quando*decide*voltar*ao*meio*rural:*

Agricultor*10:*E*não*tava*muito*a*fim*de*fica*mais*na*cidade,*pelo*seguinte,*nós*tinha*um*
sitio* [...].* Um* pouco* já* vou* dizer* bem* é* isso* aí,* não* gosto* de* ser* mandado!* Então* é*
melhor*se*você*puder*mandar*no*que*é*teu,*nem*que*é*pouca*coisa,*mas*é*melhor,*eu*ao*
menos*acho*assim.*Então,*você*faz*do*jeito*que*você*acha*o*mais*bem*possível,*e*como*
eu*já*vim*da*agricultura,*[...]*mas*assim,*na*agricultura*você*se*sente*mais*livre.*

O*agricultor* levanta*as*diferenças*entre*o*urbano*e*o*rural.*No*primeiro,*

normalmente,*tornar7se7ia*um*assalariado,*com*horário*e*determinadas*funções*a*

serem* cumpridas,* sem* muita* margem* para* mudanças.* No* segundo,* na*

agricultura,* tem7se* autonomia* no* trabalho,* liberdade* para* definir* as* prioridades,*

horário*próprio*para*realizar*as*tarefas.*É*justamente*essa*autonomia*que*pesou*

em*sua*decisão*de*voltar*para*o*meio*rural*e*ser*novamente*agricultor.*

Os* casos* estudados* tem* sua* relação* com* o* meio* rural* vinculada* a*

família,*a* influência*dos*pais*na* infância*e*adolescência.*A*vida*na*agricultura*é*

influência*do*meio,*que*por*serem*agricultores*apreendem*esta*profissão*desde*a*

infância.* Percebe7se* a* continuidade* de* um* habito* familiar* nas* falas* dos*

agricultores*ao*serem*questionados*desde*quando*estão*na*agricultura:*

Agricultor*2:*A*vida*inteira.*

Agricultora*3:*é*de*berço,*desde*que*nasceu*se*criou*na*atividade.*

Agricultor*4:*Desde*que*eu*nasci,*desde*07*anos*em*diante*a*gente*já*começou*trabalhar*
na*lavoura,*agora*já*não*é*tanto,*mas,*antes*era*direto.*

Agricultora*5:*Nos*já*nascemos*agricultor,*como*se*diz,*[...]*nós*nunca*fomos*pra*cidade,*
nossa*profissão*é*agricultor*desde*criança*dá*pra*dizer,*nunca*saímos.*

Agricultor*5:*Desde*criança.*

Agricultor*6:*Sim,*sim*os*pais...*eu*já*aprendi*desde*os*9710*anos*eu*ia*na*aula,*fui*só*até*
os* 11* anos* daí* nós* já* pegava* no* arado,* nós* lavrava* as* terra,* daí* trabalhamos* na*
agricultura*desde*piá.*Trabalhamos*até*hoje.*

Agricultor*7:*Ah,*mas*eu*sempre*fui*né.*Desde*bebê,*desde*a*barriga*da*mãe*eu*já*fui*né.*
[...]*Desde*criança*nós*sempre*trabalhamos*na*roça*né*e*se*criamos*assim,*na*época*nós*
ía*na*aula,*tinha*pouco*estudo*e*a*gente*não*aprendeu*né,*era*só*na*roça.*[...]*Na*roça,*
sempre.*Desde*que*nós*nos*conhecemos,*sempre*na*roça.*O*pai*e*a*mãe.*

Agricultor*8:*a*gente*já*vem*de*uma*família,*de*agricultor,*né.*Daí*na*verdade*sempre...*a*
gente*sempre*foi*agricultor.*
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Agricultor*10:*a*minha*origem*é*desde*os*pais,*eu*já*me*criei*na*agricultura,*aqui*morando*
perto*da*cidade,*meus*pais*moravam*aqui.*[...]*eu*gostei*sempre*do*que*eu*aprendi*com*
meus*pais,*então*é*uma*das*coisas*que*veio*de*berço.*Então*por*isso*que*eu*gosto.*

A* influência*dos*pais*é*bastante*forte,*a*criação*no*meio*rural*é*a*maior*

influência* para* o* começo* do* trabalho* agrícola,* acabando* por* moldar* o* perfil*

destas*pessoas*para*que*sejam*agricultores*em*potencial.*O*fato*de*estarem*na*

primeira* e* única* atividade* já* realizada* é* um* dos* fatores* que* os* mantém*

agricultores:*

Agricultor*1:*mas*eu*só*fiz*isso*aí.*[...]*nunca*tive*outro*emprego,*só*trabalhei*nisso*aí!*

Agricultor*2:*Porque*a*minha*profissão*oque*eu*sabia,*o*que*eu*sei*é*essa*aí!*

Apesar* de* toda* a* influência* da* criação* a* agricultora* 8* acredita* que* há*

também*uma* vocação* para* a* atividade,* a* necessidade* de* quererem* se*manter*

como*agricultores.*O*casal* teve*a*possibilidade*de*morar*na*cidade* trabalhando*

na*indústria*catarinense,*mas*trocou*a*casa*na*cidade*pela*área*que*tem*hoje*no*

meio*rural*de*Capanema*e*retornou*a*atividade*agrícola:*

Agricultora*8:*Na*verdade*talvez*seja*uma*vocação,*porque*a*gente*teve*outras*escolhas*
e*volto*pra*cá,*trabalho*aqui*foi*e*depois*volto.*Talvez*seja...*ou*um*carma*não*sei.*

A*saída*e*retorno*ao*meio*rural*também*ocorre*no*caso*do*agricultor*10*

que*saiu*ainda*jovem*para*trabalhar*na*cidade*e*ajudar*no*sustento*da*família*e*

após*o*casamento*retornou*a*propriedade*da*família.*Apesar*da*esposa*e*a*filha*

terem* renda* não* agrícola* ainda* que* residindo* na* propriedade,* o* agricultor* 10*

decidiu*se*manter*no*meio*rural*compensando*a*falta*de*força*de*trabalho*com*a*

contratação*de*máquinas*de*terceiros.*

Para* Veblen* (1985,* p.110)* “os* hábitos* mentais* dos* homens* hodiernos*

tendem* a* persistir* indefinidamente,* exceto* quando* as* circunstâncias* obrigam* a*

uma* mudança”.* Assim* ocorre* com* o* comportamento* dos* agricultores* desta*

pesquisa*que*descendem*de*uma*família*de*agricultores*e*se*mantem*como*tal.*O*

comportamento*é*mantido*e* justificado*de*diversas*maneiras,* vocação*como*no*

caso* do* estabelecimento* 087norg,* manutenção* da* autonomia* e* gosto* pelo*

trabalho*agrícola*como*no*caso*107norg,*ou*por*ser*a*condição*possível*para*os*

padrões*econômicos*na*sua*juventude:  
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Agricultor*1:* [...]* que*nem*hoje*o*plano*do*governo*ajuda,*bota*as*criança*na*aula,*não*
precisa*compra*caderno*nem*nada,*na*nossa*época*tinha*que*compra*tudo,*hoje*ganha*
tudo,* cada* um* que* tem* um* aluno* na* escola* o* governo* já* ajuda.*Mas* na* nossa* época*
quando*nós*era*em*9*em*casa,*nós*tinha*que*compra*tudo,*então*mudo*bastante.*

Agricultor*3:*Ai*que*tá,[...]*naqueles*anos*o*incentivo*era*você*fazer*quarta*série*e*sai*da*
escola,*não*tinha*um*incentivo*de*estuda*e...*então*aquela*vez*era*assim,*fica*na*roça,*e*
aí*o* tempo*passa,*um*ano*passa,*segundo*ano*passa,* terceiro*e*você*pega*como...*se*
torna*uma*profissão,*outra*profissão*a*gente*não*tem*né.*E*hoje*é*por*teimosia*mesmo...*

Agricultor* 5:* a* profissão* nossa* era* sempre* agricultor,* porque* não* tinha* de* dizer:* “olha,*
vocês* vão* pegar* e* vão* seguir* a* vida* de* vocês”.* Nós* fiquemos* até* casar,* e* ninguém*
incentivou* dizer,* “olha,* tu* tem* que* sair”* ou* a* gente* também* pensou* de* sair,* porque* a*
gente*sempre*tinha*que*ajudar*os*pais*até*o*casamento*como*diz*o*outro.***

Agricultor* 7:* Ah,* mas* a*minha...* como* que* digo* assim,* a* minha* situação* sem* estudo,*
porque* deixar* a* roça* né,* não* tinha* outro* ramo* assim,* trabalhar* de* empregado,* essas*
coisas,*nunca,*nunca*pensei.*Trabalhar*na*roça*né,*porque*se*criamos*e*vamos*morrer*na*
roça.*

Agricultor*9:*porque*era*o*lugar*na*época,*no*tempo*não*tive*oportunidade*de*estudar*pra*
frente.* As* dificuldades* eram* bem*maiores* que* hoje,* e...* a* gente* pensava* que* a* gente*
tinha*que*ficar*em*casa*até*os*25726*anos*né,*e*daí*casava*e* ia*arruma*uma*casinha*e*
pronto,*seguia*a*vida*na*roça.*Era...*acho*que*uma*tradição*também*e*falta*de*opção.*

Ser*agricultor*era*a*opção*em*potencial*para*estas*pessoas.*Como*afirma*

o* agricultor* 3,* a* continuidade* dos* estudos* não* era* incentivada* pelos* pais,*

diferente* da* realidade* encontrada* hoje,* que* além* do* maior* incentivo* para* a*

continuidade*dos*estudos,*há*a*obrigação*e*garantia*do*acesso*a*escola*até*os*17*

anos*(sem*reprovação*completa7se*o*ensino*médio).*

A* escolaridade* dos* filhos* maiores* de* 18* anos* é* igual* ou* superior* ao*

ensino*médio.*Somente*a*agricultora*4*e*o*casal*do*estabelecimento*107n.org*que*

completaram*o*ensino*médio*e* a* esposa*do*agricultor* 10*é*graduada.*Os*anos*

finais* do* ensino* fundamental* foi* cursado* pelos* agricultores* 1* e* 9* e* pelas*

agricultoras*6,*8*e*9.*Os*demais*agricultores*cursaram*os*anos*iniciais*do*ensino*

fundamental,*com*no*máximo*4*anos*de*estudo*cada.*O*agricultor*2*percebe*um*

pouco*desta*mudança*de*comportamento:*

Agricultor*2:*É*porque*na*época,*não*era*que*nem*hoje,*hoje*mudou.*Hoje*se*cria*na*roça*
já*pensando*na*cidade.*Porque*aquela*vez*não,*aquela*vez*o*pai*já*comprava*um*pedaço*
de*terra*pra*um*filho,*se*tinha*2*já*comprava*pro*outro*também*e*daí*ficava*ali.*Aconteceu*
comigo*a*mesma*coisa.*

Embora*aparente*ser*a*única*opção,*ser*agricultor*é*motivo*de*orgulho*e*

não* de* arrependimento.*O* agricultor* 2* afirma* nunca* ter* pensado* em* se*mudar*
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para*a*cidade,*e*o*agricultor*7*afirma*gostar*“demais”*de*ser*agricultor,*mostrando*

que* o* hábito* de* ser* agricultor* se* cristalizou* nestes* agricultores* e* como* afirma*

Silva* (2010,*p.*298)* “o*sujeito*está*subordinado*a* imperativos*que,*no*mais*das*

vezes,*fogem*ao*seu*controle”,*ser*agricultor*se*tornou*uma*pratica*natural.*Além*

da*influência*herdado*dos*pais,*o*ambiente*também*influencia.*Os*agricultores*1,*

2*e*6*mostram*o*gosto*pelo*meio*rural:*

Agricultor*1:*Eu*nunca*pensei*de*ir*na*cidade,*primeiro*lugar*que*eu*só*fui*na*aula*até*a*
oitava*e,*segundo*lugar*que*a*gente*só*sabia*faze*isso*ai,*se*criou*na*roça.*Hoje*é*difícil*
um*filho* fica*na*roça.* [...]*Fiquei*ali,*vou* ter*q* ficar*pra*sempre.*Mas*eu*estou* feliz!*Não*
tenho*assim*nenhuma*queixa!*[...]*Hoje*eu*acho*mais*fácil,*melhor,*fica*na*agricultura.*Por*
vários*motivos,*não*é*tão*perigoso*como*na*cidade*e*se*torna*o*custo*de*vida*muito*mais*
barato*

Agricultor*2:*Gosto,*porque*eu*vivo*dela.*Não*adianta*eu*dize*que*não*gosto,*tem*que*ter*
amor*na*profissão*né!*

Agricultor*6:*Não,*acho*que*não.*Tá*bom,*para*mim*não*tem*ruim.*Por*enquanto*tá*bom...*

Em*dois*estabelecimentos*(037org*e*067n.org)*a* idade*do*casal*é*menor*

que*50*anos*nos*demais*a*média*é*superior*(Tabela*02)*ocasionado*uma*queda*

na*intensidade*do*trabalho*e*aumento*na*necessidade*de*atenção*com*a*saúde.*

Este*é*um*fato*que* leva*alguns*agricultores*a*quererem*estar*num* local*de* fácil*

acesso,*ou*com*algum*meio*de*transporte*disponível.*Isto*ocorre*com*o*agricultor*

5*que*pensa*em*após*a*aposentadoria*se*mudar*para*a*cidade,*próximo*ao*filho,*

pois*não*possui*carro*nem*carteira*de*motorista,*necessitando*sempre*de*carona*

da*casa*para*a*cidade:*

Agricultor*5:*agora*que*eu*me*aposentar,*eu*já*tô*construindo*na*cidade,*tô*fazendo*dois*
piso,*daí*eu*vou*sair...*

Agricultora*5:*[...]*Vamos*morar,*mas*vamos*trabalhar*aqui*igual.*

Ao*contrario*do*agricultor*5*que*pretende*após*a*aposentadoria*se*mudar*

para*a*cidade,*o*agricultor*4*acredita*que*agora*com*a*aposentadoria*é*que*está*

melhor*de*se*manter*no*rural,*com*os*filhos*já*encaminhados*e*por*conta*própria*

“facilita”*a*vida*do*casal*que*pode*viver*mais*tranquilo:*

Agricultor*4:*Depois*mais*sim,*só*que*eu*pensei*nos*temos*idade*meio*avançada*também*
não* adianta* ir* pra* cidade,* vamos* fazer* oque,* pra* incomodar* os* outros?* Aí* eu* pensei*
vamos* continuar* agora,* por* que* alguns* anos* atrás* nós* tínhamos* muitos* problemas,*
quase* não* sobrava* lucro,* só* trabalhava* no* vermelho,* plantava* e* colhia* sempre* no*
vermelho.*Como*ela*foi*trabalhar*como*agente*comunitários*da*saúde,*folgou*um*pouco,*



51 
 

 

daí*eu*cuidei*da*roça*e*do*bicharedo*ela*saiu*fazer*o*serviço*dela.*A*filha*Também*já*saiu*
trabalhando*pra*ganhar*o*pão*dela,*depois*mais*o*filho*também*foi,*daí*facilitou*mais.*

A* Tabela* 2*mostra* alguns* dados* gerais* dos* agricultores* entrevistados,*

como*a*Superfície*Agrícola*Útil* (SAU)*área*agricultável* do*estabelecimento*que*

realmente* gera* ativos* para* a* família.* Entre* os* estudados* a*média* da* SAU* fica*

próxima*de*12*hectares,*variando*entre*5,4*e*25*ha.*Somente*o*estabelecimento*6*

excede*o*valor*de*um*modulo* fiscal,*no*entanto* todos*estão*enquadrados*como*

agricultores*familiares.*

*

Tabela(2.(Indicadores(das(famílias(entrevistadas.(

(

SAU(

(ha)(

nº(de(

pessoas(

Idade(

média(do(

casal(

Principais(receitas(

01forg( 12,1* 2* 52,5* Soja*(48%),*Trigo*(31%),**
Leite*e*derivados*(20%)*

02forg( 11,5* 1* *70* Soja*(83%),*Transf.*Social*(17%)*
03forg( 5,4* 4* 44,5* Soja*(50%),*Leite*(50%)*

04forg( 5,6* 2* 58,5* Soja*(31%),*RNA*(23%),**
Transf.*Social*(46%)*

05forg( 8,5* 3* 54* Soja*(39%),*Trigo*(40%),*Leite*(18%)*
06fn.org( 25* 4* 40* Soja*(36%),*Leite*(64%)*
07fn.org( 11,3* 2* 58,5* Soja*(74%),*Transf.*Social*(23%)*

08fn.org( 7,6* 2* 50* **Soja*(8%),*Frutas*(38%),*Corte*(11%),**
Transf.*Social*(40%)*

09fn.org( 13,5* 3* 53* **Soja*(4%),*Corte*(8%),*Leite*(27%),**
Aves*(61%)*

10fn.org( 19* 3* 53,5* Soja*(32%),*Milho*(8%),**
Derivados*de*Uva*(28%),*RNA*(30%)*

**Média*individual.*
**(Valor*do*arrendamento*para*o*plantio*de*soja*e*não*da*produção*de*soja.*

Fonte:(Pesquisa(da(autora.(

*

O* número* de* pessoas* residentes* também* é* encontrado* na* Tabela* 2,*

onde*se*percebe*a*predominância*da*presença*do*casal,*mais*um*ou*no*máximo*

dois* filhos.*Contudo*é*o*casal*que*caracteriza*a*principal* força*de* trabalho,*com*

exceção*do*agricultor*2*que*mora*sozinho,*e*das*esposas*dos*agricultores*4*e*10*

que*exercem*atividades*fora*do*estabelecimento.*

Os* filhos* presentes* nos* estabelecimentos* são* menores* de* idade* e* se*

dedicam* somente* aos* estudos,* com* exceção* do* filho* do* agricultor* 9,* que* se*
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dedica*meio*período*aos*estudos*e*ajuda*o*estabelecimento*no*restante*do*dia.*O*

fato* da* idade* média* dos* agricultores* estar* acima* dos* 50* anos* e* baixas*

perspectivas*de*sucessão*são*dados*preocupantes.*

Os* dados* levantados* nos* estabelecimentos* consideram* somente* a*

produção*agrícola*para*a*venda*e*as*demais*fontes*de*renda*não*agrícolas,*assim*

não* foram* levantados* os* valores* de* produção* que* tenham* como* finalidade*

abastecer* a* família.* Contudo,* a* produção* para* consumo* próprio* é* uma*

característica* forte*nas* famílias*estudadas,*além*de*ser*um*componente*que*as*

mantem* no* rural* por* garantir* parte* da* alimentação* é* também* a* garantia* de*

procedência*e*da*qualidade,*como*se*percebe*nas*falas:*

Agricultora* 9:* é* muito* veneno,* por* isso,* quem* compra* os* produto* assim,* esse* é* puro*
veneno,*óleo*de*soja,*nossa!*O*que*eles*aplicam*de*veneno*no*soja,*no*feijão.*Pra*colher,*
tem*que*passar*né.*Mas*tudo*vai*colher*o*produto*cheio*de*veneno,*pois*a*gente*vai*lá*no*
mercado*e*compra,*e*come*o*veneno.*Minha*horta*é*orgânica,*não*entra*veneno!*Mas,*eu*
já*tava*pensando*esses*dias,*eles*passam*ali*do*lado*na*roça,*se*tem*vento*trás*pra*cá*
[...]*Mas*eu*não*passo*nada*assim*na*minha*horta,*às*vezes*se*vai* ruga*no*repolho*eu*
vou*lá*e*mato,*derrubo*com*pauzinho*e*mato*no*chão.*

Essa* produção* que* Grisa* e* Schneider* (2008)* chamam* de* “plantar* pro*

gasto”*normalmente*favorece*a*diversificação*das*propriedades.*Todas*as*famílias*

estudadas*possuem*mais*de*uma*fonte*de*receita*no*estabelecimento*(Tabela*2),*

seja* proveniente* somente* de* atividades* agrícolas,* como* nos* casos* 017org,* 037

org,*057org,*067conv*e*097conv,*ou*mesclando*atividades*agrícolas*com*fontes*de*

receitas* externas,* como* renda* não* agrícola* e/ou* transferência* social*

(aposentadoria*ou*auxílio*doença),*nos*casos*027org,*047org,*077conv,*087conv*e*

107conv.*

As* rendas* não* agrícolas* aparecem* em* dois* casos,* no* estabelecimento*

107conv,* onde* a* esposa* e* uma* das* filhas* do* agricultor* são* professoras* do*

município.* A* esposa* já* lecionava* quando* o* casal* retornou* ao* estabelecimento*

rural*e*decidiu*por*manter*a*profissão.*A*filha*saiu*de*casa*durante*o*período*da*

graduação,*retornando*após*a*conclusão*somente*para*morar*com*os*pais.*

O* segundo* caso* ocorre* com* o* agricultor* 4,* com* dois* filhos* em* casa* e*

uma* pequena* área.* Segundo* o* agricultor* 4* a* família* passava* por* dificuldades*

financeiras*e*a*renda*não*agrícola*gerada*pela*esposa*como*agente*de*saúde*foi*

fundamental*para*manter*um*equilíbrio*financeiro*quando*os*filhos*ainda*moravam*
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na*propriedade.*Com*os*filhos*“encaminhados”*a*esposa*opta*por*um*serviço*mais*

leve*numa*fabrica*de*enxoval*próximo*de*sua*residência.*Hoje*com*55*anos*e*um*

histórico*de*trabalho*braçal*na*agricultura*o*agricultor*4*possui*limitações*devido*a*

problemas*na*coluna*e*recebe*auxilio*doença,*realizando*pequenas*atividades*na*

propriedade*relacionadas*ao*consumo*da*família,*por*ser*bastante*mecanizada*a*

produção*de*soja*torna7se*o*único*produto*agrícola*comercializado.*

Outro*agricultor*que* recebe*Transferência*Social*devido*a*sua*condição*

de*saúde*é*o*agricultor*8,* também*por*ter*problemas*ortopédicos*relacionados*à*

coluna.*As* frutas,*abacaxi,*melão*e*melancia,*eram*beneficiadas*em*polpa*para*

suco*e*vendidas*a*Cooperativa*do*município.*Com*o*agravamento*de*sua*saúde*

eles* vem* diminuindo* a* produção* de* frutas* e* há* dois* anos* arrendam* a* área* de*

lavoura*para*terceiros.*

A*porcentagem*atribuída*à*soja*nos*estabelecimentos*087conv*e*097conv*

são*os*valores*referentes*ao*ganho*com*o*arrendamento*da*área*para*o*plantio*de*

soja*e*não*da*produção*de*soja*da*área.*Esta*porcentagem*foi*adotada*para*inferir*

quanto* esta* atividade* reflete* na* receita* de* cada* estabelecimento* mesmo* que*

indiretamente.*Nos*dois*casos*a*soja*representa*a*menor*participação*em*relação*

a*receita*total,*8%*em*087conv*e*4%*em*097conv.*Apesar*de*deixar*a*produção*de*

soja,* mantem7se* o* hábito* de* ser* agricultor* agora* com* atividades* de* menor*

demanda*de*força*de*trabalho.*

Com*exceção*dos*dois*citados*anteriormente,*a*soja*representa*mais*de*

um*terço*da*receita*total*dos*demais*estabelecimentos,*e*destes*representa*50%*

ou* mais* da* receita* em* 027org,* 037org* e* 077conv.* Considerando* somente* as*

receitas* de* venda* agrícola* três* agricultores* dependem* exclusivamente* da*

produção* de* soja:* 027org* 047org* e* 077conv.* Os* vínculos* específicos* com* a*

produção*orgânica*de*soja*serão*tratados*a*seguir.*

*

3.2* A*PRODUÇÃO*ORGÂNICA*DE*SOJA*

A*agricultura*moderna*está*associada*a*Primeira*Revolução*Agrícola*no*

século* XVIII,* que* ocorreu* com* a* aproximação* da* pecuária* e* da* lavoura* e* o*

gradual* abandono*dos*pousios.*A* utilização*de* forragens* como*as* leguminosas*
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(que*fixam*nitrogênio)*e*a*melhoria*da*fertilidade*através*do*esterco*dos*animais*

resultou* num* aumento* da* produtividade.* No* século* XIX,* após* a* Revolução*

Industrial*e*com*as*primeiras*teorias*sobre*fertilidade*nas*plantas*e*no*solo,*inicia7

se*o*processo*de*produção*de*fertilizantes*químicos*e*propagandas*colocando*a*

fertilização* orgânica* como* uma* “prática* antiquada”,* acelerando* o* processo* de*

adoção*da* nova* prática.*Apesar* da* evolução*nas* indústrias,* a* agricultura* ainda*

utilizava*a*força*animal,*foi*no*início*do*século*XX*que*inicia*a*“motomecanização”*

da*agricultura*com*a*utilização*de*tratores.*Nesse*século,*também*são*aceitas*as*

ideias*de*Mendel*sobre*a*hereditariedade*e*descoberto*propriedades*inseticidas*e*

herbicidas*de*algumas*substâncias*como*o*DDT*e*2,4,57T*(agente*laranja).*Com*

todas* essas* mudanças* cria7se* um* ambiente* propicio* para* uma* nova* etapa* na*

agricultura* com* produções* em* larga* escala* com* sistemas* especializados,*

geralmente* monoculturas,* utilização* crescente* de* fertilizantes* químicos* e*

agrotóxicos,* motores* a* combustão* interna* e* variedades* com* alto* potencial*

produtivo,*esta*nova*etapa*ficou*conhecida*como*a*Segunda*Revolução*Agrícola*

e*elevou*expressivamente*o*rendimento*das*lavouras.*(EHLERS,*2008)*

As* grandes* mudanças* de* base* tecnológica* e* inovação* científica*

culminam*na*Revolução*Verde,*seu*objetivo*era*“promover*a*melhoria*dos*índices*

de* produtividade* agrícola,* por* meio* da* substituição* dos* moldes* de* produção*

locais,* ou* tradicionais,* por* um* conjunto* bem* mais* homogêneo* de* práticas*

tecnológicas”* (EHLERS,* 2008,* p.22).* Os* avanços* significaram* uma* maior*

independência* em* relação* as* condições* naturais* do* meio* e* também* a*

“possiblidade*de*modificar*e*controlar*os*processos*biológicos*que*determinam*o*

crescimento*e*o*rendimentos*das*plantas”*(EHLERS,*2008,*p.23).**

As* mudanças* foram* ocorrendo* diretamente* na* Europa* e* nos* Estados*

Unidos,* chegando* aos* países* subdesenvolvidos* já* prontas* como* um* padrão*

tecnológico* a* ser* utilizado.* A* modernidade* da* agricultura* foi* vista* com* grande*

otimismo,* no* entanto,* no* mesmo* período* inicia* uma* movimentação* que*

contestava* vários* aspectos* do* comportamento* moderno* e* os* efeitos* dos*

inseticidas* considerados* perigosos* para* a* saúde,* e* assim* surgem* os* diversos*

movimentos*de*agricultura*alternativa.*
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Enquanto* toda*essa*movimentação*ocorria*a*nível*mundial,* o*município*

de*Capanema,*é*constituído* formalmente*somente*na*metade*do*século*XX.*As*

primeiras*atividades*dos*agricultores*pouco*tinham*do*padrão*tecnológico*que*foi*

sendo*adotado*e*por*muitas*vezes*sem*os*cuidado*necessários*que*convinham.*

Enquanto*alguns*agricultores*preferiram*se*manter*numa*forma*de*produção*mais*

tradicional,* outros* agricultores* passam* a* utilizar* os* defensivos* agrícolas,* no*

entanto,* poucos* tomam* os* cuidados* necessários* para* evitar* intoxicações* e*

também*contaminações*ao*meio*ambiente.*

Mediador*3:* [...]* vendo*algumas*coisas,*o*alto* índice*de*venenos*que* tava*começando,*
aquele*“bum”*de*veneno,*de*aplicação,*alguns*rios*desaparecendo*por*alta*quantidade*de*
veneno,* os* pequenos* rios* né.* E* muito* alto* índice,* Capanema* tinha* um* alto* índice* de*
intoxicação,* se* você*pega*assim*os* índices* do*hospital* era* alarmante* a* quantidade*de*
pessoas* de* famílias* intoxicadas* com* defensivos.* Então* em* função* disso* assim:*
queremos,*pra*minha* família,*quero*produzir*um*alimento*natural*pra*mim.*Só*que*eles*
acabam*vendendo*no*convencional,* na*cooperativa,*não* tinha*uma*agregação*de*valor*
em*função*de*não*ter*uma*empresa*que*comprasse.*

Como*se*percebe*na*fala*do*mediador*3,*que*foi*um*dos*idealizadores*no*

projeto* da* venda* diferenciada* de* orgânicos* em* Capanema,* muitos* agricultores*

estavam*sendo*intoxicadas*devido*a*utilização*de*defensivos.*Este*é*um*dos*fatos*

que*estimulam*a*produção*orgânica*no*município,*alguns*agricultores*optam*por*

não*adentrar*ao*novo*padrão*tecnológico.*Tal*fato*pode*ser*constatado*durante*as*

entrevista*em*que*os*agricultores*afirmam*que*já*produziam*produtos*quase*que*

de*maneira* orgânica,*mas* não* o* chamavam* assim* e* vendiam* normalmente* ao*

comércio*sem*qualquer*agregação*de*valor:*

Agricultor* 2:* [...]* porque* comecei* fazer* a* conta,* até* que* dava* a* limpa* né,* e* aquela*
diferença,*tem*esse*prêmio,*que*ele*invulta*um*pouco*mais*acima.*Então*eu*comecei*fazê*
as*contas,*planta*eu*planto* igual,*então*eu*estava*deixando*de*ganha*aquela*diferença,*
daí*por*isso*eu*entrei.*

Agricultor* 3:* Tipo* assim,* a* gente* passou* a* vender* como* orgânico,* mas,* antes...* bem*
antes* lá* atrás,* a* gente* plantava* sem* adubo.* Pra* você* ter* uma* ideia* usava* semente*
própria.* Não* tinha* adubo,* não* tinha* gasto* com* trator,* era* tudo* feito* na* mão* de* obra*
própria* mesmo,* ai* ainda* até* que* dava* lucro.* Depois* nós* passamos* já* a* usar* adubo*
químico,* mas* assim* sempre* era* limpado* no* cabo* de* enxada,* mão* de* obra* própria,* a*
gente* não* tinha* assim* despesas* com*peão.*Hoje* a* gente* já* usa* trator,* já* tu* não* lavra*
mais*as*terra*a*boi,*como*uma*vez*a*gente*fazia...*A*gente*quase*dá*prá*dizer*assim*que*
a*gente*sempre*foi*produtor*orgânico,*só*de*uma*outra*forma.**

Agricultor*4:*Mesma*Coisa*que*nem*hoje,*mesmo*jeito!*(Hoje)*a*margem*de*lucro*é*mais,*
a*porcentagem*paga*é*maior.*Mas,*O*plantio*era*tudo*orgânico*nada*de*químico,*tóxico,*
como*nós*estamos*produzindo*hoje.*
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Agricultor*5:*tudo*plantava*de*primeiro,*quando*começou*esses*orgânico*[...]*depois*eles*
foram*desistindo,*quem*ficou,*só*nos*mesmo*

Agricultor*6:*[...]*mas*antes*também*nós*não*usava*o*agrotóxico...*[...]*na*idade*que*o*pai*
começou*nunca*foi*usado*agrotóxico,*nem*sabia*o*que*era*agrotóxico*e*nós*mantivemos*
até*último*ano,*aí*que*passei*a*usar*convencional.(

Agricultora*6:*Sim*nós*não*usava,*na*casa*do*meu*pai*também*não*usava...*

Agricultor*7:*era*orgânico,*mas*nos*entregava*no*comércio*assim,*convencional,*normal.*
O*preço*que*o*comércio*pagava*nos*entregava.*

Agricultor*9:*se*produzia*convencional,*só*que*era*um*convencional*diferente*que*hoje,*lá*
se*comprava*um*saco*de*soja*ou*dois,*se*botava*um*pouquinho*de*adubo*[...]*limpava*a*
enxada,* e* se* colhia*e*pronto.*Não*se*usava*esses*agrotóxicos*que*se*usa*hoje,* essas*
loucura,* aí* então* a* dificuldade* não* foi* grande* pra* gente* entrar* no* orgânico,* foi* uma*
facilidade*que*o*modo*de*trabalhar*era*diferente.*

Esses*agricultores* resistiram*a*adoção*dos*herbicidas*e* inseticidas,* em*

alguns* casos* fazia7se* o* uso* da* adubação* química.* Para* certificar7se* da*

viabilidade*a*empresa*no*primeiro*ano*comercializou*somente*parte*da*produção*

de*agricultores* totalmente*orgânicos*originalmente.*O*agricultor*6*relata*que*seu*

pai* participou* do* processo* e* o* agricultor* 7* recorda* a* experiência* e* relata* que*

somente*parte*da*produção*foi*entregue:*

Agricultor*6:*no*que*surgiu*a*empresa*nós*comecemos…*fomos*até*reunir*os*agricultores*
para*funda*a*empresa*para*vender*o*produto*orgânico,*soja,*e*era*5*produtor,*o*pai*era*
um*dos*5.*O*pai*estava*junto*do*grupo*que*fundo*aquela*vez*para*começar*a*vender*só*
produto* orgânico.* Eram* em* 5* no*município* de* Capanema* parece,* o* pai* estava* nesse*
grupo*aí*que*estava*começando...*o*pessoal*do*grupo.*

Agricultor* 7:* quando* nos* começamos,* porque* a* primeira* entrega* que* nos* fizemos* foi*
assim,* [...]* as* nossas* lavoura* era* orgânica,* só* que* eu* não* vendia,* que* eu* não* usava*
veneno.*Daí*entrou*essa*empresa*em*Capanema,*essa*Terra*Preservada*e*cada*produtor*
entregava*um*pouquinho,*não*a*safra* inteira,*entregava*lá*10,*20,*30*sacos*assim*né,*e*
daí*aquele*ano,*primeiro*ano,*nós*entregamos*assim,*3*em*3*meses*na*época,*foi*levado*
no*caminhão*40*sacos,*bruto*né.*E*daí*o*quebrado,*essas*coisas*ele*não* recebiam*na*
época,*só*o*grão*redondo,*só*o*soja* inteiro*e*daí*o*quebrado* trazia*de*volta.*Assim*pro*
consumo.*Daí*nós*entreguemos*uma*parte*no*comercio*assim*fora*da*Terra*Preservada*
[...]*era*só*um*experimento*que*eles* iam*começar,* [...]*daí*de*40*volume*que*entreguei,*
parece* que* veio...* parece* que* 10* ou* 12* sacos* de* volta.* [...]* E* daí* eles* começaram* a*
incentivar*nós*pra*plantar*orgânico*né,*daí*nós*plantamos*orgânico,*[...]*o*pagamento*era*
em*dólar.*

Inicialmente* a* comercialização* se* restringia* ao* consumo* humano,* a*

empresa*priorizava*a*aparência,*comprando*somente*os*grãos*inteiros,*o*restante*

da*produção*era*comercializado*com*outra*empresa*a*critério*do*agricultor.*Nos*

primeiros*anos*para*manter*a*qualidade*dos*grãos,*muitos*agricultores*evitavam*o*
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uso* de* colhedoras* (ou* a* área* não* permitia* seu* uso)* e* colhiam* a* lavoura*

manualmente.* Esta* prática* já* havia* sido* constatada* por* Kiyota* (1999)* e* a*

empresa*pagava*por*isso*um*adicional*de*de*50%*para*os*agricultores*que*faziam*

a*colheita*manual.**

Como* afirmado* pelo* mediador* 3* desenvolver* a* produção* orgânica* era*

muito* parecido* com* a* produção* convencional,* capinadeiras* e* o* constante*

revolvimento*do*solo*eram*práticas*usuais.*Assim,*mesmo*os*agricultores*que* já*

haviam*adotado*o*uso*de*herbicidas* se* sentiam*atraídos*pela* bonificação*paga*

pela*produção*orgânica.*

*Duas* situações* ocorreram* ao* se* deparar* com* as* “novidades”* da*

revolução*verde,*e*as*experiências* individuais* resultam*em* trajetórias*diferentes*

de*comportamento,* assim,*enquanto*alguns* indivíduos*adaptaram*sua* forma*de*

produção* adotando* tais* tecnologias,* outros* veem* casos* de* intoxicação* e* ficam*

relutantes*a*adoção*e*mantiveram*sua*forma*tradicional*de*produção*optando*pelo*

não* uso* dos* novos* compostos* químicos.* Este* fato* confirma* que* a* instituição*

depende* do* indivíduo,* e* essa* inter7relação* tanto* pode* coagir* comportamentos*

como*pode*estimulá7los*(VEBLEN,*1985*e*HOGDSON,*2006).*

A* Tabela* 3* apresenta* uma* divisão* das* motivações* que* levaram* os*

agricultores*estudados*a*iniciar*a*produção*de*soja*orgânica.**

*

Tabela(3.(Motivo(que(resultou(na(decisão(de(iniciar(a(produção(organica(de(soja.(

(
Porque(iniciou(na(produção(orgânica(

(
Já(produzia(sem(agrotóxico(( Maior(remuneração(

Orgânicos(

027org*

037org*

047org*

017org*

057org*

Convencionais(

067conv*

077conv**

097conv*

087conv*

107conv**

Fonte:(Pesquisa(da(autora.(

*
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O*primeiro,*e*mais*comum*no*início*dos*anos*90,*foi*o*fato*do*agricultor*

ter* rejeitado* a* utilização* de* agrotóxicos* em* sua* produção,* facilitando* uma*

transição* para* o* orgânico.* O* segundo* motivo* foi* a* maior* remuneração* aos*

orgânicos,* que* motivava* a* transição* em* agricultores* que* já* haviam* adotado* o*

pacote*tecnológico*da*Revolução*Verde.*

É* claro* que* a* perspectiva* de* uma* remuneração* maior* também* teve*

influência*sobre*o*primeiro*grupo*como*fica*claro*na*fala*anterior*do*agricultor*2,*

que*afirma*estar*deixando*de*ganhar*a*bonificação.*As*falas*dos*agricultores*1,*4*

e* 8* relatam* que* a* bonificação* era* um* dos* motivos* de* vantagem* da* produção*

orgânica:*

Agricultor*1:*[...]*o*D.*[técnico]*que*era*aquele*da*Terra*Preservada*lá*e*passo*lá*e*ele*me*
oferto*naquela*época*50%.*Sabe*que*a*orgânico*foi*caindo,*naqueles*anos,*daí*eu*pensei*
mas*vou*planta*daí,*cada*100*ganho*50*e*nesse*momento*por*causa*disso*eu*comecei,*
no* começo* eu* achei* que* não* era* assim,* que* ele* não* ia* paga,*mas* deu* tudo* certinho*
porque*[...]*ele*me*fez*aquela*proposta*e*eu*comecei*

Agricultor*4:*Ele*paga*e*sobra*um*pouco,*depende*do*preço.*Às*vezes*né,*tinha*uns*anos*
que*nós*também*empatávamos,*por*causa*que*produzia*menos*e*o*preço*era*baixo,*mas,*
só*que*sempre*nos*sobrava*mais*que*eles*que*planta*convencional*e*transgênico,*então*
nos*sempre*sobra*mais.*

Agricultora* 8:* na* verdade,* quando* a* gente* começo* e* porque* a* gente* assim* tinha*
vantagem,*mas*depois*não*conseguimos*dar*conta*mais.*[...]*poderia*ser*melhor,*mas*ele*
não*deixava*de*ser*bom,*mas*pelo*trabalho*e*exigência*ele*podia*se*melhor.*Mas*não*que*
não*era*bom,*era*bom.*

A* bonificação* variava* de* 10* a* 45%,* do* primeiro* ano* até* a* conversão*

completa*e*utilização*de*variedades*com*maior*teor*de*proteína,*respectivamente.*

Atualmente* a* empresa* não* compra* nos* primeiros* 12*meses* de* conversão* e* a*

partir*deste*paga*o*premio*mínimo*de*35%,*podendo*chegar*a*45%*para*algumas*

cultivares.*Essa* porcentagem*é* determinada* em* relação* ao* preço* comercial* do*

soja*comum*no*município*de*Capanema.*

Nos*primeiros*anos*de*comércio*o*preço*da*saca*de*soja*era*fixa*e*paga*

em* dólar,* normalmente* a* empresa* já* estabelecia* o* valor* em* contrato* com* o*

agricultor*antes*da*safra.*O*pagamento*em*dólar*era*bastante*variável,*assim,*ao*

mesmo* tempo* que* existiram* relatos* de* ganhos* de* até* 60%* em* relação* à* soja*

convencional,*ao*mesmo*tempo*agricultores*reclamaram*da*conversão*de*câmbio*

durante*as*baixas*do*dólar.**
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Agricultor* 6:* até* um* ano* cheguei* a* dar* quase* 60%,* daí* eu* acho* que* influencia* sim,*
influencia*o*preço.*Se* fosse* tá*um*pouquinho*mais*do*que* tá*o*valor*em*cima*disso*eu*
acho*que*tinha*mais*gente*

Agricultor*7:*comecei*a*pegar*em*dólar*e*o*dólar*sempre*estava*em*alto,*o*soja*alto,*daí*
dava*dinheiro,*e*daí*chegava*a*um*ponto*assim*que,*dava*dinheiro*[...]*

Agricultor*3:*uma*vez*vendíamos*o*soja*em*dólar,*sempre*baseado*em*dólar,*na*hora*de*
vender*parecia*que*aquilo,*se*semana*que*vêm*eu* tinha* ideia*de*vender*o*soja*o*dólar*
baixava...*

Esta*forma*de*pagamento*era*para*alguns*considerada*uma*vantagem*e*

para* outros* uma* desvantagem.* A* divulgação* do* processo* de* venda* orgânica*

normalmente* ocorreu* a* partir* de* vizinhos* ou* parentes* que* plantavam* e* então*

ocorre* a* visita* de* um* dos* técnicos* ou* diretamente* da* visita* de* técnicos* da*

empresa:*

Agricultor*2:*O*vizinho*aquele*que*plantava,*não*planta*mais,*pede*e*coisa,*daí*eu*disse*
pra* ele* pega* um* dia* o* técnico* e* vai* lá* em* casa,* vamos* bate* um* papo.* Então* daí* ele*
apareceu* com* o* técnico.* E* daí* nós* conversemo,* conversemo,* conversemo,* daí* eu*me*
escrevi,*daí*fiquei*esses*anos*plantando.*Mas,*ano*deu*bom,*outro*ano*não*deu*muito*e*a*
gente*foi.*

Agricultor* 9:*Olha,* começou* conversa* entre* amigos* que* já* plantavam,* e* daí* com* isso,*
quando*você*promove*a*decisão*e*diz:*‘ó,*vou*plantar*orgânico’.*[...]*então*nós*entramos*
em*estagio*de*conversão,*no*primeiro*ano*era*10%,*era*se*não*me*engano,*era*10%,*20,*
30*e*no*quarto*ano,*pra*no*quarto*ano*nós*ganha,*50%,*se*não*me*engano,*não* tenho*
mais*tanta*certeza*não.*

Agricultor*3:*O*vizinho*ali*plantava,*daí*ele*disse*um*dia*pra*mim*‘mas*por*que*tu*não*se*
inscreve*pra*vender*teu*soja*orgânico,*porque*tu*igual*não*aplica*coisa,*produto*diferente’.*
Então*assim*o*pontapé*foi*dele,*o*técnico*fez*uma*visita*e*fez*o*cadastro,*onde*a*gente*
vendemos*como*orgânico*nosso*soja,*na*próxima*safra.*Foi*indicação*por*vizinho,*porque*
é* aquela* coisa,* em* redor* tinha,* só* eu* que* não* estava* ainda* vendendo* porque,* surgiu*
aquela*empresa**a*gente*não*tinha*conhecimento,*ai*surgiu...*surgiu*assim*quem*são*os*
donos?* Será* que* vão* pagar* certo?* Era* uma* desconfiança* também.* Porque* diz* que*
vendia*o*soja*pra*outros*países*e*coisa*e*tal,*mas*e...*pagamento.*Então*até* isso*rolou.*
Depois*a*gente*viu*que*não*era*assim.*

Agricultor*4:*Foi*na*época*que*o*D.*ele*estava*administrando*a*empresa*um*cara** lá*do*
Planalto...* ai*meu* cunhado* plantava* lá* em*Planalto* ai* ele*me* incentivou* planta* que* tu*
ganha*um*pouco*mais.*Só*que*daí*naquela*época*podia*usar*adubo*químico...*só*que*a*
gente*não*usava.*Daí*começamos*plantar*pra*GEBANA,*daí*que*nem*nos* temos*pouca*
terra*ai*não*compensa*entrar*na*outra*atividade*convencional*ou*transgênica.*Porque*se*
tu*consegue*manter*a*terra*limpa*não*deixa*criar*ervas*daninhas,*ai*tu*não*precisa*muitos*
peão*pra*limpar.*

Agricultor*7:*tinha*o*P.(gerente)*que*começou,*D.*(técnico)*que*começou,*C.(técnico),*daí*
eles*vinham*visitar*nos*assim,* já*na*época* já*vinham,*pra*nos*vender*pra*eles,*daí*nós*
comecemos* né.* Daí* já* entrou* né,* outras* empresas* pra* comprar* também.* Mas* nos*
fiquemos*lá,*na*Terra*preservada*ne,*aí*já*mudou*outro*nome,*daí*veio*a*GEBANA*[...]*daí*
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nós*começou*a*plantar,*cuidar*melhor*as* lavouras*né,*assim*daí,*assim*cuidar*melhor*e*
daí*orgânico*de*verdade*ne,*daí*assim,*é*orgânico.*Porque* recebia*melhor* também*né.*
Só*que*o*meu*serviço*era*dobrado*também*daí*ne,*porque*antes*nos*colhia*assim*com*a*
roça*meia*suja,*a*gente*limpava*igual*a*lavoura,*mas*sempre*escapava*mato*daí,*pra*vim*
pra*frente*tinha*que*cuidar*melhor*da*lavoura.*Limpar*melhor.*

Nos* relatos* percebe7se* que* várias* das* pessoas* que* incentivaram* a*

entrada,* hoje* não* são* mais* produtores* orgânicos.* Um* exemplo* é* o* caso* do*

agricultor*8*que*relata*que*seu*sobrinho*era*técnico*de*uma*das*empresas,*quem*

incentivou* a* produção,* dois* anos* depois* ele* sai* da* empresa* e* o* agricultor* se*

mantem*na*produção*orgânica.**

Já*a* fala*do*agricultor*7*mostra*que*a*partir*da*melhor* remuneração*se*

tem*um*maior*cuidado*com*a*lavoura,*no*sentido*de*que*o*pagamento*era*com*o*

intuito* de* remunerar* a*maior* força* de* trabalho* empregada.* A* força* de* trabalho*

necessária* para*a* produção* varia* em*cada* caso,* o* agricultor* 2*mora* sozinho*e*

mesmo*assim*afirma*dar*conta*de*sua*área*de*10,8*hectares*se*soja,*afirmando*

ser*o*resultado*de*um*cuidado*constante*com*a*área,*não*deixando*sementar*as*

plantas* daninhas,* sendo* esta* a* principal* preocupação* na* produção* orgânica* já*

estava*sanada*facilitando*a*transição*para*a*produção*orgânica:*

Agricultor* 2:* Pouca* coisa.* [...]* Eu* cuido*minha* roça* é* bem* caprichada.* A* turma* lá* que*
vem,*os*técnico*que*vem,*eles*se*admiram*como*eu*sozinho*né,*nunca*botei*peão,*só*pra*
colheita,* se* não,* não* boto* um* peão* pra* lavoura,* pra* carpi* essas* coisa,* eu( e( minha(
Tramontina(garantimos!”* [...]*Cuidando,* não*deixa* inça.*O*problema*se*a*pessoa*não*
cuida*quando*o*pé*de*inço*quer*dá*semente,*deixa*da*semente*primeiro*depois*vai*carpi,*
daí*não,*daí*não*adianta,*daí*já*semento.*E*aquilo*vai*indo,*vai*indo...*

O* agricultor* 2* foi* indicado* por* um* vizinho,* no* período* vários* de* seus*

vizinhos*produziam*de*forma*orgânica,*praticamente*toda*a*“linha”.*Hoje*somente*

ele*ainda*se*mantem*e*o*mesmo*ocorre*em*outras*comunidades*do*município:**

Agricultor* 2:* Naquela* época* deu* uma* febre* [...]* acho* q* entro* uns* 10* na* linha* ali.*
Plantaram*aquele*ano*e*eu* também*plantei*né*e*daí*acho*que*fico*um*ou*dois*só,*eu*e*
mais*um,*e...*o*outro*também*saiu*e*eu*fiquei*[...]**

Agricultora*6:*É*porque*a*maioria*aqui*na*linha*R.*era*orgânico,*era*o*lugar*que*mais*tinha*
orgânico*né.*Plantava*pra*terra*preservada*bastante.*[...]*E*ficou*só*nós*aqui*na*linha*né.*
Mas*era*bastante,*era*uma* linha*quase*de*orgânico.*Meu*vizinho*ali* disse*que*aqui*na*
sanga*dava*de*bebe*água*de*bico,*diz*ele.*Porque*não*tinha*nada*de*agrotóxico*na*água*
da*sanga,*hoje*já*não*digo*a*mesma*coisa.**

Agricultor*6:*No*tempo*da*GAMA*acho*que*nós*comentemos,*chegou*a*80%*dos*produtor*
aqui.*Aqui*nessa*linha.**



61 
 

 

Entre*os*agricultores*que*já*haviam*feito*a*utilização*de*herbicidas*antes*

da*venda*como*orgânico,*os*dois*que*se*mantem*até*hoje*no*orgânico*iniciaram*

com*a*Terra*Preservada*entre*1994*e*1996,*outros*dois*iniciaram*no*ano*de*2000.*

O*agricultor*1*afirma*que*fez*o*plantio*convencional*em*outra*propriedade*e*que*

ao*se*estabelecer*na*propriedade*atual*já*passou*para*a*produção*orgânica*e*se*

mantem*até*hoje:*

Agricultor*1:*Eu*planto*muitos*anos,*eu* tenho*mais*ou*menos* ideia*ali*que*eu* faz...*Faz*
uns*30*ano*que*eu*planto*orgânico,*eu*plantei* primeira,*primeira* vez*que*eu*plantei* foi*
com*a*Terra*Preservada*e*depois*plantei*com*a*TOZZAN*e*daí*eu*fui*pra*GEBANA.*Então*
eu*sou*muitos*anos*plantador.*Eu*sei*que*eu*plantei*soja*orgânico*lá*o*primeiro*ano*que*
eu*casei*já*estava*plantando,*lá*no*sogro*plantemos.*Aqui*até*hoje*eu*só*plantei*orgânico,*
e*eu*calculo*que*faz*mais*de*25*anos.*

O*agricultor*5*possuía*áreas*em*locais*diferentes,*em*uma*das*áreas*que*

fazia* plantio* convencional* passou* a* orgânica* e* após* a* venda* desta* iniciou* as*

atividades*com*a*produção*orgânica*na*propriedade*que*se*mantem*ainda*hoje:*

Agricultora*5:* Isso* já* faz*o*que,*uns*20*e*poucos*anos,*nós*quando*estava*morando* lá*
embaixo,*já*faz*o*que,*10*lá*embaixo,*mas*10,*11*aqui.*

Os*agricultores*8*e*10*iniciaram*no*ano*de*2000,*o*primeiro*influenciado*

pelo* cunhado* que* trabalhava* em* uma* das* empresas* de* comercialização* e* se*

mantem* até* 2011.*O* segundo* a* partir* de* uma* experiência* com* a* produção* de*

banana* orgânica,* com* certa* experiência* na* produção* orgânica* entrou* para* a*

produção*de*soja*até*2008.*

Dos*agricultores*que*não*utilizavam*herbicidas* (3,* 4,* 6* e* 7)* iniciaram*a*

venda*como*orgânico*entre*1994*e*1996,* início*da*empresa*Terra*Preservada,*o*

agricultor* 9* não* soube* precisar* o* ano,* mas* afirma* que* foi* logo* nos* “primeiros*

anos,”*também*com*a*Terra*Preservada.**

O* único* agricultor* a* começar* após* o* ano* de* 2000,* entre* os* casos*

pesquisados* é* do* agricultor* 2* que* somente* passou* a* produzir* certificado* como*

orgânico*em*2007.*Este*agricultor*mora*próximo*ao*parque*e*possui*somente*um*

lindeiro19* na* área* de* lavoura,* ou* seja,* apenas* um* lado* sua* lavoura* faz* divisa*

direta* com* lavoura,* nos* demais* há* a* presença* de* mata* nativa,* facilitando* a*

produção.*
                                                
 
19 Vizinho com o qual faz divisa de terras. 
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Percebe7se* que* há* diferentes* trajetórias* ligadas* ao* início* da* produção*

orgânica,*cada*uma* resulta*da*situação*em*particular*vivida*pelo*agricultor*e*da*

adaptação* gradual* do* ponto* de* vista* aceito* anteriormente,* como* afirma*Veblen*

(1985,*p.109)*as*condições*“herdadas*do*passado*modelará*essas*instituições*a*

sua* própria* semelhança”,* cada* agricultor* com* sua* particularidade* de* força* de*

trabalho,*localização*e*conhecimento*anterior.*

Não*conhecer*o*comprador*da*soja,* “vender*para*o*estrangeiro”*gerava*

certa* desconfiança* inicial* na* empresa* por* parte* dos* produtores,* que* ficavam*

apreensivos*quanto*ao*pagamento.*A*entrada*de* técnicos*e*gerentes*da* região*

ajuda*a*construir*a*confiabilidade*das*empresas:**

Agricultor*1:*A*Terra*Preservada*era*uma*empresa*perigosa*também,*até*o*armazém*era*
alugado*[...]*e*tinha*um*dono,*mas*a*gente*tinha*que*arrisca*naquela*época*não*era*muito*
de*confiança.*Então*a*gente*vai*arriscando*né.**

Agricultor*3:*depois*entrou*o*C.*(gerente),*então*que*é*gente*daqui**que*a*gente*conhecia.*
Então* assim* no* início,* primeiro* ano* posso* dizer* se* fosse* dar* nota* baixa* [nota* para* a*
confiança*na*empresa],*porque*tinha*uma*certa...*Depois*a*gente*foi*vendo*que*não,*de*lá*
pra*cá*nunca*desconfiei*nada.*

Agricultor*4:*Enquanto*que*tinha*o*outro*gerente...*mas,*depois*que*entrou*o*que*era*do*
nosso*Brasil,*nosso*conhecido...*eu*confiava.*

O*mesmo*percebe7se*ao*questionar*sobre*a*empresa*TOZZAN:**

Agricultor*3:*A*mesma*coisa,*era* tudo*gente*que*a*gente*conhecia,*por* isso*que*gente*
deu*essa*confiança*e*se*fosse*pessoal*de*fora*que*a*gente*não*tinha*conhecimento...*

Agricultor*4:*Também*na*época*acho*era*de*fora*que*comandava.*

A* mudança* de* empresas* e* a* entrada* de* novas* gerava* bastante*

desconforto*entre*os*funcionários,*principalmente*os*colaboradores*responsáveis*

pela*assistência* técnica,*no*entanto,*para*os*agricultores*não*era*uma*mudança*

brusca:*

Agricultor* 5:* pra* nos* era* quase* a* mesma* coisa,* porque* pra* nos* foi* sempre* quase* a*
mesma*assim*ne,*porque*a*orientação*que*era*de*um,*era*de*outra*a*mesma*coisa*ne,*
eles*se*orientavam*do*mesmo*jeito,*não*tem*dizer,*esse*aqui*mudou*o*jeito*de*trabalhar*e*
coisa*ne,*tudo*mesmo*jeito.*Pra*plantar*mesmo*jeito,*tudo*né,*não*tinha*diferença*não.*

Agricultor* 3:* Mas* em* relação,* a* empresa* posso* dizer* assim* que* não* tive* nenhuma*
empresa* que* foi* melhor* ou* pior,* ou* oque.* Então* todas* elas* foram* legal* pra* trabalhar,*
negociar.*Assistência*técnica*todas*elas*tiveram*e*nunca*me*faltou,*na*hora*que*precisei*
sempre*fui*atendido*não*tenho*o*que*dizer*por*isso.*
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Agricultor*1:*Tinha*só*aquela*era*a*Terra*Preservada*depois*quando*que*ela*fecho*num*
ano*pro*outro*e*daí*acho*que*só*mudaram*o*nome,*foi*pra*TOZZAN*e*daí*ele*continuo*a*
mesma*coisa.*

Agricultor*7*Nos*entregava*só*ali,*acho*que*era*a*Terra*preservada,*acho*que*depois*veio*
a* TOZZAN* e* daí* veio* a* GEBANA.* Porque* conforme* os* país* de* fora* que* comprava,*
mudava*o*nome*ali.*

Apesar*de*diversas*empresas* terem*passado*pela* região,*na*sua*maior*

parte*a*assistência*técnica*se*mantinha*a*mesma.*Eram*os*técnicos*que*tinham*a*

ligação*mais*direta*com*o*produtor,*isto*explica*o*porquê*da*confusão*entre*elas,*

já*que*quem*tinha*o*contato*direto*com*o*produtor,*se*mantinha.*De*uma* forma*

geral*a*assistência*técnica*na*produção*orgânica*é*bem*vista*pelos*produtores:*

Agricultor*1:*Eles*vinham*explica,*eles*marcavam*até,*olhava*a* roça*marcava*a* largura*
das*barreira*de* tudo,*então*a*assistência*deles*era*boa.*Eles*acompanhavam*e*daí*eu*
não*tinha*queixa*nenhuma*naquela*época.*

Agricultora*6:*E*uma,*como*eu*disse*pro*R.(agricultor*6)*os*técnico*da*GEBANA*sempre*
foram*uns*ótimo*técnico,*nós*sempre*tivemos*bem*acompanhado.*Uma*coisa*que*da*pra*
dizer*de*boca*cheia*que*a*empresa*GEBANA*tem*uns*ótimos* técnicos.*Eu*sempre* falei*
pro*R,*nossa*sempre* fomos*bem*atendidos,*quando*nós*precisava*de*uma*dúvida*eles*
sempre*vinha*aqui,*sempre*trataram*nós*muito*bem.*

Agricultor* 7* qualquer* coisinha* que* nos* via* na* lavoura,* olhar* lavoura,* via* algum*
probleminha*na*soja,*a*gente*já*ligava,*porque*nos*tinha*os*número*de*celular*deles,*nos*
tinha* dos* técnico* ne* e* já* corriam* visitar* nos,* eles* iam* olhar* a* lavoura* tudo* e* qualquer*
coisa*que*precisava*eles*vinham*visita*nos,*dava*assistência*direta*assim*pra*nos.*

Agricultor*4:*Antigamente*eles*davam*também*que*nem*hoje,*quando*precisa*liga*lá*eles*
vêm,*ai*que*ta*ao*alcance*dele*ele*fazem,*o*que*não*tá*tem*que*deixar*passar.*Até*hoje*
nunca*ficamos*sem*ser*atendido.* [...]*Deviam*visitar*um*pouco*mais*as*propriedades*no*
plantio,*que*dizer*no*plantio*não,*depois*do*plantio*do*soja,*pra*orientar*se*precisa*mais...**
passar*pra*proteger*contra*os*insetos,*se*já*é*época*de*passar*ou*não*é,*essa*parte*ele*
só*vêm*quando*a*gente* liga,*o*bicharedo* já* invadiram.*Ver*se*precisa*alguma*coisa*ou*
não.*[...]*No*início*da*GEBANA*eles*as*vezes*vinham*antes*sem*a*gente*ligar,*avisar*eles,*
mas*depois*mais,*chegou*uma*época*que,*parece*que*estão*dormindo*um*pouco*mais,*
não* sei* se* eles* tem*muita* coisa* pra* fazer* ou* se* eles* acham*que* não* é* necessário* vir*
visitar**pra*ver*o*que*precisa,*se*precisa*passar*o*produto*pra*ferrugem,*pros*insetos.*

Para*o*agricultor*4*no*começo*a*assistência* técnica*era*mais*presente,*

fazia*mais*visitas*durante*o*cultivo*da*soja,*hoje*as*visitas*ocorrem,*na*maioria*dos*

casos,*somente*quando*solicitadas.*Para*este*agricultor*a*presença*do*técnico*é*

considerada* como* um* alicerce* para* o* bom* desempenho* da* lavoura.* Os*

agricultores* que* deixaram* a* produção* orgânica* veem* certa* diferença* entre* a*

assistência*técnica*que*recebiam*antes*e*a*atual:*
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Agricultor*8:*Eles*não*querem*sabe*muito*de*da*orientação*eles*querem*sabe*de*vende.*

A* fala* do* agricultor* 8* critica* a* assistência* para* o* soja* convencional,*

questionando* se*o* interesse*é* realmente* a* orientação*ou*a* venda*de*produtos.*

Isto*ocorre,*pois*normalmente*na*produção*convencional*são*diversas*as*opções*

para*o*escoamento*da*produção*e*a*assistência*técnica*não*é*garantia*de*compra*

e* venda,* assume7se* nestes* casos* outra* relação,* onde* a* assistência* técnica* é*

realizada* para* aqueles* que* compram* os* insumos* e* não* baseada* na* venda* da*

produção.*

Ao*contrário,*na*produção*orgânica*fica*difícil*basear*a*relação*na*compra*

de* insumos,*pois*não*há*um*pacote* tecnológico*adotado*e*o*mais* relevante*é*a*

produção.*A*venda*de*insumos*também*é*realizada*pela*empresa,*mas*não*como*

foco*principal,* tem*sim*um*valor*econômico,*mas*também*atende*uma*demanda*

de*produtos*que*nem*sempre*é*suprida*no*comercio*tradicional.*

Como*não*há*um*pacote,*a*decisão*de*como*produzir,*quais*os*insumos*

a* serem* utilizados* é* uma* mistura* da* experiência* de* anos* anteriores,* ou* de*

práticas*consolidadas*para*aquele*agricultor*(como*por*exemplo,*a*data*de*plantio*

e* o* revolvimento* ou* não* do* solo),* da* relação* com* outros* produtores* (prática*

relacionada* mais* ao* início* da* produção* quando* havia* grupos* próximos)* e* da*

orientação*da*assistência*técnica:*

Agricultor*2:*Planta*eu*que*decido*a*época,*quando*que*eu*quero*planta,*a* lua*que*eu*
quero*planta*[...]*porque*se*não*dá*eles*não*me*pagam,*eu*tenho*q*paga.*[...]*O*técnico*
na*semente*ele*da*uma*mão.*

Agricultor*3:*Isso*é*o*mínimo,*na*verdade*assim*isso*a*gente*já*sabe,*quanto*de*semente,*
quanto*de*adubo,*qual*a*variedade*vai*plantar,*qual*variedade*que*tu*pode*planta*mais*do*
cedo*ou*mais*do*tarde.*Então*isso,*é*como*diz*o*outro,*é*que*nem*ir*tirar*leite,*você*sabe*
o*horário*que*precisa*ir*pra*estrebaria.*Junto*com*os*técnicos,*a*gente*junta*as*pedrinhas*
e*monta.*[...]*Não*aqui*em*casa,*como*diz*o*outro,*do*jeito*que*começamos*nós*estamos*
hoje* tocando,*da*mesma* forma,*não*está* tendo* falta,*nem*sobrando* também,*mas* tipo,*
do*jeito*que*a*gente*tá*dá.*

Agricultor* 4:* É* que* a* gente* mesmo* vai* atrás* dos* técnicos,* mas* daí,* às* vezes,* eles*
querem* plantar* essa,* não* eu* quero* aquela* ali,* e* agora* esse* ano* ele* queria* que* eu*
plantasse* uma* variedade,* não* eu* quero* a* outra* pra* ver* se* produz*melhor* daquela.*Eu*
plantei*vê*se*da*mais*e*melhor,*o*ano*que*vêm*a*gente*repete*e*planta*se*não*a*gente*vai*
de* novo* na* outra* variedade,* troca* novamente.* A* assistência* técnica* influencia,*mas,* a*
gente*quem*vai*decidir*qual*a*semente,*mas,*eles* também*ajudam*a* incentivar,*dão*as*
dicas*da*semente*que*eles*têm,*se*é*uma*variedade*que*precisa*adubação*bastante,*ou*
se*precisa*menos,*se*é*precoce,*produz*mais*ou*menos.*
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Agricultora*5:*Ah*o*técnico*vem*e*diz:*bota,*assim.*Vamos*dize,*o*produto,*tem*tal,*daí*ele*
vem*com*novas*variedades*e*coisa*assim*né,*vem*e*diz*se*deu*bem,*aprovou*aquela,*nós*
vamos*ir*naquela,*sempre*pegando*o*que*dá*melhor*na*nossa*região*aqui.*

Agricultor*6:*a*assistência* técnica*vinha*sim,*daí*a*gente*conversava,*acho*que*ajudava*
muito.* Também* a* gente* tinha* noção* do* valor* que* estava,* se* dava* ou* não.* [...]* nós*
conversava*aqui,*nós*decidia.*

Agricultor*9:*Bom,*a*variedade,*a*gente,*um*pouco*pela*amizade*né,*dava*uma*olhada*na*
lavoura*do*outro,*e*assim* ia,*eles*olhavam*o*meu,*coisa*parecido.*Então*aqui*na*nossa*
linha*era*praticamente*2*ou*3*variedades*no*máximo.*Um*plantava*um* tipo,*um*outro*o*
outro,*mas*pouca*diferença.*[...]*E,*o*adubo*era*o*que*caia*na*semeadeira,*quanto*mais*
melhor*né.*[...]*E*claro*que*daí*tinha*sempre,*lá*de*vez*em*quando*aparecia*um*técnico,*
pra* fazer* o* dito* cadastro,* primeira* visita,* fazer* o* pedido* da* semente,* então* ali* a* gente*
também*trocava*ideias.*

Enquanto* o* agricultor* 4* procurou* inovar* e* testar* novas* variedades,* a*

maioria* prefere* ouvir* a* opinião* do* técnico* para* esta* decisão.* É* em*geral* neste*

quesito*a*maior*influência*do*técnico,*sendo*que*na*adubação*e*época*de*plantio*

a*experiência*é*mais*influente.*No*geral*percebe7se*que*não*há*uma*única*fonte*

de*influência,*mas*sim*é*a*interação*entre*as*várias*relações*(assistência*técnica,*

demais*produtores*e*experiência)*que*resulta*nas*decisões*ligadas*a*produção.*

Acostumados* com* a* produção* orgânica* e* esta* forma* de* decisão* ao*

passar*para*a*agricultura*convencional*os*agricultores*6*e*9*sentem*dificuldade*e*

ficaram*dependentes*da*assistência*técnica:*

Agricultor* 6:* [...]* a* variedade* quase* estou* com* a*mesma* ainda.* O* adubo* até* assim* a*
gente,*até*o*herbicida*para*passar*aqui*na*frente*da*soja,*a*gente*pergunta*pro*técnico.*A*
gente* não* tinha* nenhuma* noção* de* qual* era* né,* que* tipo* era,* tudo.* Isso* sim,* daí* na*
empresa* que* tu* pega,* tipo* que* eu* compro* o* adubo* químico,* daí* o* técnico* de* lá* eu*
perguntei:* ó,* eu* era* assim,* assim* e* assim,* eu* preciso* plantar* convencional,* não* vou*
plantar* transgênico,* é* convencional.* Daí* eles* orientaram,* tem* que* usar* essa* forma* de*
adubo,*vai*passar*esse*aqui,*esse*aqui*no*soja*pode*passar,*esse*é*para*dessecação*não*
posso*fazer,*coisas*assim.**

Agricultor*9:*quando*sai*do*orgânico*e*passei*pro* transgênico,*apanhei*muito,*eu*quase*
perdi*lavoura,*não*era*acostumado*com*agrotóxico.*Daí*tu*chega*lá*num*certo*comercio,*
diz:*não,*eu*tenho*esse*produto*aqui,*é*bom.*Mas*não*fala*porque,*tu*compra*ele*e*leva*
só*na*cara*né.*E*daí*mais*aquilo*que*eu*me*assustei*e*estou*assustado*até*hoje,*por*isso*
tem*horas,*por*isso*que*eu*fiz*essas*parceria,*eu*mesmo*se*tivesse*pulverizador*eu*não*
sei*se*ia*passar*778*10*vezes*veneno*numa*safra*gente.*Isso*é*loucura!*

Para*o*agricultor*9*houve*um*choque*ao*tornar*a*produção*convencional,*

chegando*a*perder*algumas*lavouras,*sem*maquinários*optou*pelo*arrendamento*

da*área,*mas*afirma*que*por*ele*não*faria*tantas*pulverizações*na*lavoura.**
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A*assistência*técnica*com*o*intuito*de*orientação*e*não*de*venda*é*uma*

vantagens*da*produção*orgânica,*no*entanto,*a*vantagem*que*é*citada*por*todos*

os*agricultores*é*a*bonificação*para*o*agricultor*4*devido*ao*prêmio,*a*agricultura*

orgânica*sempre*vai*sobrar*mais*que*a*convencional:*

Agricultor* 4:* Só* que* a* rentabilidade* do* soja* orgânico* com* o* convencional* nunca* vai*
competir,*o*orgânico*sempre...*E*ainda*a*porcentagem*que*nós*ganhamos*a*mais*ele*as*
vezes*não*passa*do*convencional,*o*preço!*Só*que*nem*esse*que*passa*transgênico*tem*
muito* gasto!* Eles* tem* que* tirar* uns* 50* sacas* de* soja* limpo* só* pra* pagar* despesas...*
porque* investe* bastante.* [...]* Nunca* rendeu* mais* que* o* outro* (em* produtividade),* Em*
dinheiro* rende* um* pouco* mais...* Ele* sobra* um* pouco* mais* na* renda,* do* que* o*
convencional*e*o*transgênico.*

De*forma*ambígua,*a*não*utilização*de*herbicidas*também*é*citada*como*

uma*vantagem*da*produção*orgânica:*

Agricultor*10:*Tinha*o* lado*bom*né,*dava*um*dinheiro*mais*ou*menos,*o* lado*bom*que*
não* lidava* com* pesticidas* também* principalmente,* que* é* uma* coisa* mais* saudável*
principalmente,*até*pra* família,*que*a*gente*não*consumia*quase*o*soja,*mas*no*nosso*
conviver*no*nosso*trabalho*era*sem*pesticida*era*um*lado*positivo*também.*

Agricultor*9:*as*vantagem...*era*o*não*uso*de*veneno,*não*se*usava*agrotóxico,*era*uma*
grande*vantagem.*Você*não*vendia*produto*envenenado*e*você*não*se*envenenava*na*
lavoura.*E*daí*claro,*tinha*o*preço*em*segundo.*As*dificuldades*era*aquilo*que*eu*já*citei*
antes,*que*foi*um*dos*motivos*que*eu*parei,*mão*de*obra,*e*eu*vejo*o*seguinte*hoje,*se*
tivesse*mão*de*obra,*ainda*daria*de*plantar*orgânico,*claro,*nos*ia*sofrer*uns*5*anos,*até*
adquirir* de* novo* aqueles* inimigos* naturais* que* se* fala,* porque* estão* praticamente*
extintos.*

Como*cita*o*agricultor*9*a*agricultura*orgânica*exige*um*nível*maior*de*

cuidados* e* de* inter7relações* como* a* presença* de* predadores* naturais.* Ao*

contrário*da*produção*convencional*ela*não*possui*um*pacote*tecnológico*pronto*

para* o*manejo,* há* a* necessidade* de* acompanhamento* constante.* Este* fator* e*

outros*entraves*do*orgânico*são*explorados*no*item*a*seguir.*

*

3.3* ENTRAVES*NA*PRODUÇÃO*ORGÂNICA*

A* produção* orgânica* é* regulamentada* e* precisa* de* certificação* para* a*

venda.*Para*o*agricultor*6*a*certificação*não*chegou*a*gerar*transtornos*ou*muitas*

exigências,*pois,*segundo*este,* já*eram*realizadas*grande*parte*das*exigências,*

bem*como*os*agricultores*2*e*5*não*viram*mudanças*com*a*certificação:*
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Agricultor* 6:* Que* nem* nós* que* não* usava* veneno,* não* usava* nada,* não* tinha* nada*
irregular.* Pela* firma,* os* técnico* vinha* fazer* inspeção* eles* acharam* que* nossa*
propriedade*era*até*de*modelo*quase*porque*era*um*canto.*Que*não*tem*que*nem*nossa*
propriedade* aqui* é* um* canto,* não* tem* nenhum* lindeiro* que* plante* encostado* com* a*
nossa.* Até* sempre* quando* vinha* a* certificação,* vinha* outro,* eles* vinham* na* nossa*
propriedade*vê*por*causa*era* tipo*modelo*para*eles*que*nós*estava*dentro*das*norma,*
tanto* que* se* podia* produzir* orgânico.* Que* não* tinha* problema* nenhum,* o* jeito* que*
plantava,*plantava,*colhia,*tudo*dentro*das*normas.*

Agricultor*2:*Pra*mim*tá*a*mesma*coisa,*mas*diz*que*lá*pra*negocio*de*fiscalização*assim*
da*semente*pra*passa*lá,*parece*que*uma*vez*era*mais*fácil*pra*eles*também*né.*Então*
não*tinha*tanta*exigência,*então*aqueles*que*compram*exigem*mais*e*mais,*fazem*mais*
teste,*não*sei*oque,*não*sei*oque.**

Agricultor*5:*a*exigência*é*quase*a*mesma*coisa,*não*tem*quase*mudança.*Tá*quase*do*
mesmo*jeito.*

*

Barreiras  
Para* o* agricultor* 7* ao* passar* de* convencional* para* transgênico* a*

principal* mudança* é* a* utilização* das* barreiras* com* lavouras* vizinhas,* contudo*

para* o* agricultor* as* exigências* eram*mais* fáceis* de* ser* cumpridas* no* início* do*

que*hoje*em*dia:*

Agricultor* 7:* Só* que* na* época* não* era* assim,* como* que* posso* dizer,* as* lavoura*mais*
limpa*pra*trabalhar,*daí*o*bicharedo*não*atacava*tanto*nas*época,*não*era*tão*seguido*o*
bicharedo.* Daí* nos* plantava* assim* porque* nós* não* gostava* de* usar* veneno,* nem* pra*
limpar* terra* e* nem* pro* bicharedo.* Nós* não* gostava* de* usar* veneno,* nós* trabalhava*
assim.*Que*nem*agora* já,* a* idade*pegou* também*né,*mudou*de*profissão* tudo*assim,*
lavoura,*soja*tudo,*daí*agora*nos*usemos*tudo*veneno.*Mas*antes*no*orgânico,*nós*não*
usava.*Daí*nos*fazia,*assim,*tu*passou*na*divisa,*o*vizinho*ali*ele*usava*veneno*aqui,*nos*
fazia*barreira,*plantava*a*rama*de*mandioca,*plantava*cana,*plantava*guandu,*tudo*essas*
coisas*assim*que*eles*queriam,*plantava*10*metros*de*milho,*o*milho*a*gente* tinha*pro*
gasto.*Era* tudo* assim.*E* antes,* não,* antes* nós* plantava* de* divisa* em*divisa,* e* vendia*
convencional.*E*depois*que*mudou*o*orgânico*nós*tinha*que*fazer*as*barreiras.*

Agricultor*10:*as*barreiras*que*a*gente*tinha*que*fazer,*que*eu*achava*sempre*incorreto.*
Eu*estou*preservando*com*o*orgânico.*A*pessoa*tá*plantando*do*lado*ela*mete*veneno*a*
3por*4,*ela*não*preserva*nada,*porque*que*eu*tenho*que*faze*barreira*em*roda,*que*eu*tô*
preservando*a*vida*ou*a*qualidade.*Que*eu*sempre*comentava*desde*o*início,*quem*tem*
que*faze*a*preservação*se*aqui*tem*um*agricultor*orgânico,*quem*teria*que*faze*é*aquele*
que*tá*fazendo*os*pesticidas.*[...]*Então*quem*que*tem*que*faze*a*proteção,*não*eu,*ele.*
Ele,*digo*o*lindeiro.*

Agricultora*3:*Eles*cobravam*bastante*no*início*as*barreiras,*hoje*já*até*que*não*tá*assim*
tão*exigido,*se*tiver*uma*distanciazinha,*uma*estrada*já*ajuda,*naquele*tempo*não*tinha*
perdão,*tinha*que*fazê*as*barreira.*

Agricultor*1:*só*que*era*um*pouco*mais*difícil,*por*quê?*Muita*exigência,*mas*eu* fiquei,*
tinha*que* fazer*uma*barreira* tipo*umas*arvorezinhas*que* tinha*de*2,*3*metro*de*altura,*
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tinha*que*fica*a*barreira*sempre,*era*tipo*um*matinho*que*a*gente*plantava*de*5*metro*de*
largura.*Em*casa*tu*não*podia*tê,*se*eles*achasse,*se*chegasse*o*fiscal*e*enxergasse*um*
pé*de*vaso*de*flor*com*algum*negocio*que...*plástico*e*não*dizia*certo*do*que*que*era*[...]*
ele*já*te*desclassificava,*não*podia*tê*nada,*então*era,*a*fiscalização*naquela*época*era*o*
dobro*de*hoje*

Para* o* agricultor* 10* a* exigência* de* barreiras* quando* uma* lavoura*

convencional* fizer* divisa* com* uma* lavoura* orgânica* deveria* ser* de*

responsabilidade*do*produtor*convencional,*pois*são*os*produtos*que*este*utiliza*

que* podem* contaminar* a* lavoura* vizinha.* Nenhum* dos* produtos* utilizados* na*

produção* orgânica* iria* desqualificar* a* produção* convencional,* como* pode*

facilmente* ocorrer* com*a* orgânica,* é* por* este*motivo* que* não* concorda* com*a*

utilização* de* barreiras.*A* agricultora* 3* afirma*que* hoje* tem* se*menor* exigência*

com* a* utilização* de* barreiras,* no* entanto* toda* a* borda* da* lavoura* é* colhida*

separadamente*para*análise.*

O*agricultor*1*também*via*um*empecilho*nas*barreiras,*pois*se*tratava*de*

área*perdida*para*a*produção*e*de*difícil*manutenção.*Além*disso,*acredita*que*as*

exigências*já*foram*maiores,*levando*em*consideração*um*contexto*maior*do*que*

somente* o* soja,* mas* sim* em* toda* a* propriedade* era* proibida* a* utilização* e*

permanência* de* insumos* não* permitidos* na* produção* orgânica.* A* forma* como*

eram*impostas*por*vezes*deixavam*os*agricultores*receosos*e*até*constrangidos:*

Agricultor*3:*[...]*então*você*tem*tua*propriedade*ali*e*se*tu*quer*vender*teu*produto*como*
orgânico*e*ter*a*certificação*tu*tem*que*obedecer,*tu*se*torna*um*peão*na*verdade,*mas,*
tudo*hoje...*essas*coisa*é*sucesso.*Tem*que*fazer.* [...]*Se*essa*exigência*ía*segui*dura*
como* erra,* porque* tipo* assim* tinha* uns* cara* que* vinham* fazer* inspeção* eram* chatos*
contigo,*era*pesado*na*verdade,*um*dia*até*falei,*‘não*por*essas*exigência*sou*capaz*até*
de*deixa*de*planta*soja*para*vocês*da*empresa,*pra*me* livrar*dos* fiscal’.*Então,*assim,*
através* da* associação,* por* ai,* que* nos* temos* a* associação,* parece* que* até* deu* uma*
diminuída*hoje*a*gente*se*sente*mais*a*vontade,*[...],*você*ainda*tem*seus*compromissos*
igual,*mas,*pelo*menos*você*não*é*tão*reprimido,*porque*era*muita*cobrança,*tem*coisa*
que*se*torna*quase*que*impossível.*Hoje*até*que*está*um*pouco*melhor.*

Os* agricultores* acreditam* que* hoje* há* uma* forma* mais* branda* na*

cobrança* da* fiscalização,* como* afirma* o* agricultor* 3,* a* questão* não* era*

exatamente* as* normas* que* deviam* ser* seguidas,* mas* a* forma* como* esta* era*

imposta*aos*agricultores.**

*
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Plantas daninhas 
Outro* forte* entrave* da* produção* orgânica* já* apontado* é* o* controle* de*

plantas*daninhas:*

Agricultora*5:*a*maior*dificuldade*é*a* limpa*porque*pra*gente* limpar*assim*que*nem*pra*
planta*ne,*a*gente*bota*o* trator*ali,*bota*a*grade,*alguma*coisa,*num* instante* limpa*né,*
mas*pra*limpar*depois*a*planta,*a*gente*tem*que*ter*o*manual*né,*daí*não*é*fácil,*o*que*
nascer*tem*que*arrancar,*se*não*fica*uma*quiçaça*mesmo.*

Agricultor*7:*Ganhava*bastante*assim*né,*dava,*só*que*era*sofrido.*[...]*limpava*tudo*a*boi*
as*lavoura,*pegava,*nos*tinha*bastante*criação,*boi*né,*pegava*576*peão,*pegava*aquelas*
capinadeira,*Deus*o* livre,*não*era*fácil.* [...]*entrava*com*a*capinadeira,*só*que*daí*dava*
serviço*pra*nos*cata*o*mato,* também*no*soja,* tinha*que*cata* igual*né,* [...]* ficava* lá*em*
Realeza,* e* daí* pra* nos* era* ruim* né,* é* bastante* produtor* orgânico,* de* repente* até* vim*
aqui,*o*soja*já*alto,*e*tinha*que*limpar*quando*o*soja*tava*baixinho,*e*o*soja*alto,*porque*o*
soja* crescia* também*né*e* virava*a* chover* e*quando* via* o*mato* veio,* tomava* conta*da*
roça*e*daí*ficava*preocupado*pra*limpar..*

Agricultor*6:*Nós*passava*a*capinadeira*e*depois*capinava*né,*daí*essa*mão*de*obra*da*
limpa,*eu*não*tenho*mais*essa*mão*de*obra*pra*limpa.**

Agricultora*6:*Na*enxada.*E*daí*ainda*quando*o*soja*tá*maduro*saia*inço,*daí*começa*o*
soja*dá*para*trás*e*o*inço*vim,*daí*ia*lá*no*meio*de*novo.*Tirava*os*pé*fora.*

O*controle*anterior*ao*plantio*é*realizado*pelo*revolvimento*do*solo,*fato*

questionado* pelos* agricultores* que* saíram* do* orgânico.* Após* a* implantação* da*

cultura,* a* limpa* se* limita* a* enxada* ou* a* utilização* de* capinadeiras,* esta* última*

otimiza*a*força*de*trabalho*e*o*tempo,*no*entanto*poucos*agricultores*tinham*uma,*

utilizando*a*da*empresa*ou*da*associação,*desta*forma*nem*sempre*conseguia*o*

equipamento* no* momento* ideal,* dificultando* o* processo* ou* sendo* obrigada* a*

optar*pela*limpa*manual*para*não*perder*a*lavoura.*

Uma*nova* tecnologia*pode*auxiliar*neste*problema*é*a*EletroHerb,*mas*

ainda* está* em* fase* de* desenvolvimento.* Apesar* de* não* consolidada* ela* já* é*

utilizada* na* dessecação* pré7plantio,* no* entanto* devido* a* algumas* experiências*

frustradas*os*agricultores*ficam*receosos*quanto*a*possível*solução.*

Agricultor*7:*daí*veio*aquele*lá*do*choque,*só*que*daí*o*negocio*do*choque*é*assim*né,*
pra*mim*o*choque* tem*que* ter*bastante*mato,*não*pode*entrar*numa* lavoura*que*nem,*
limpa,* tem*mato* aqui* e* outro* lá* ne,* tem*que* ter* a* roça* pareia* de*mato,* e* daí* nos* não*
gostava*disso*ne,*a* lavoura*sempre* limpa,*e*daí*pra*nós,*esse*negocio*de*choque*não*
funcionava.* Tinha* que* deixar* que* viesse* bastante* mato,* e* nos* não* gostava* de* deixar*
mato.*

Agricultor* 8:* Tinha* gente* atrás* se* batendo* pra* apaga* fogo* na* palha,* ali* em* baixo*
queimaram* a* lavoura* do* D.* [agricultor],* pego* fogo* em* toda* a* resteva* do* trigo,* não*
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conseguiram* apaga,* queimo* toda* a* palha.* Ele* passava* rente* ao* chão* e* saia* aquela*
faísca*pro*choque*e*se* tinha*palha*ele*pegava* fogo.*Aqui*em*casa*mesmo,*deu*algum*
foco*de*incêndio*e*nós*tinha*que*apaga.*

*

Variedades  
A*disponibilidade*de*variedades*não*foi*um*problema*para*o*agricultor*7,*

contudo,*no*entanto*os*agricultores*3*e*6*não*concordam:*

Agricultor* 7:* Não,* tinha* bastante* variedade,* não* era* só* uma,* não* era* não...* tem* que*
plantar*essa*aqui.*Tinha*bastante*variedade*né.*

Agricultor* 3:* As* dificuldades* hoje* que* ainda* nós* temos* é* sobre* variedade,* poucas*
variedades* como,* por* exemplo,* convencional* que* hoje* as* grande* sementeira* não*
trabalha* com* essas* assim* variedade* convencional,* eles* investem* mais* nos* grãos...*
produções* transgênicas...* [...]* Ninguém* mais* quer* semente* que* não* seja* transgênica,*
convencional.*Então*a*procura*é*muito*pequena.*Então*eu*acho*que*dali*pra*frente*cada*
ano* que* passa* vai* ser* difícil* da* empresa* conseguir,* a* não* ser* que* a* empresa* vai*
consegui*produzi*a*própria*semente*para*fornecer*ao*produtor.*Tá*bem*complicado*esse*
negócio*aí.*

Agricultor* 6:* de* repente* na* produção* orgânica* tá* um* pouco* atrasada* nas* sementes.*
Variedade.*Na*verdade*tão*um*pouquinho,*não*sei*se...*eu*acho*que*vem*perdendo*mais*
por*causa*das*variedades,*que*não*tem*muita*opção*na*variedade.*A*variedade*que*tem*
não* tá*acompanhando*o*que* tá*evoluindo*convencional*e*o* transgênico.*Não*consegue*
evoluir*como*tá*evoluindo*o*outro.*

A*dificuldade*com*sementes*é*real,*a*semente*não*precisa*ser*orgânica,*

mas*não*pode*ser*transgênica*e*há*um*maior*investimento*nas*sementes*de*soja*

transgênico* e* certo* descaso* com*as* variedades* convencionais.* Tanto* é* que* os*

agricultores*9*e*10*não*pretendiam*plantar*transgênico,*mas*como*dependem*do*

maquinário*de*vizinhos*que*plantam*transgênico,*optam*por*este*pois*os*resíduos*

de* herbicidas* usados* podem* matar* a* soja* convencional* não* transgênica.* O*

estabelecimento* 067norg* é* o* único* do* grupo* não* orgânico* que* ainda* planta*

convencional* não* transgênico* e* como* a* semente* é* a* mesma* utilizada* na*

produção*orgânica*compartilha*hoje*da*mesma*dificuldade*na*disponibilidade*de*

sementes,*encontrando*somente*uma*variedade:*

Agricultor*6:*Que*é*a*única*variedade*que*eu*estou*conseguindo*ainda*convencional,*que*
daí*os*outros*passa*por*orgânica.*Hoje*em*dia*não*tá*fácil,*até*na*Coagro*eles*não*tem*
semente*que*não*é*transgênica.*Não*tem.*Até*ele*falou,*e*eu*falei*transgênica*também*eu*
não*quero.*Daqui*a*uns*2*ano*3*ano*tu*compra*ainda*convencional,*depois*não*compra*
mais*a*semente*que*a*gente*planta.*Diz*ele*que*por*causa*a*sementeira,*fazem*milhões*
de*sacos*daí*se*não*vende...*se*não*tem*venda*eles*não*fazem.*Diz*ele,*não*vai*ser*fácil,*
de*repente*tem*que*comprar*milho*pra*fazer.*
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Salvo* a* preocupação* com* a* disponibilidade,* o* agricultor* 8* vê* que* o*

problema*não*é*a* falta*de*variedades,*mas*a* falta*de*variedades*com*potencial*

produtivo*competitivo*com*as*transgênicas,*pois*se*o* fosse*a*produção*orgânica*

teria*mais*adeptos,*facilitando*também*a*compra*de*sementes:*

Agricultor*8:*na*verdade*não*é*que*tem*muito*pouco,*o*problema*é*que*ele*não*produz*o*
que*o*convencional*produz.*

Além*da*dificuldade*em*conseguir* a* semente* para* o* plantio,* outra* fase*

crucial*é*a*colheita,*além*da*colheita*e*análise*separada*das*bordas*para*evitar*

contaminação* por* deriva* de* produtos* a* limpeza* da* colhedora* também* é*

fundamental,*principalmente*em*máquina*de*terceiros.*

*

Erosão  
A*consolidação*do*plantio*direto,*que*por*um*lado*foi*um*grande*avanço*

na* agricultura* brasileira,* acarreta* em* mais* uma* disparidade* entre* a* produção*

orgânica* e* a* convencional.* Antes* as* duas* formas* de* produção* faziam* o*

revolvimento*do*solo,*e*havia*muita*erosão,*no*entanto*com*o*plantio*direto*esta*

diminui* drasticamente*na*produção*convencional* enquanto*a*produção*orgânica*

ainda*amarga*o*problema*da*erosão*de*solo20,*devido*ao*revolvimento*antes*do*

plantio:*

Agricultor*4:*Eu*agora*preciso*menos,*porque*a*gente*faz*a*limpa*mais*com*maquinário,*
que* nem* agora* tem* o* trator,* quando* vê* que* tem* um*matinho* pega* a* grade* passa* por*
cima,* não* precisa* deixar* sementar,* deixa* mais* uns* dias* choveu* deu* de* novo* passa*
novamente....pra* limpar* o* soja* sobra* pouco,* que* nem* agora* eu* patiei21* ela,* já* gradeei*
agora*e*só*dar*mais*uma*chuva*pra*fim*do*mês*plantar*o*soja,*mas,*até*que*o*soja*nasce*
vai*nascer* inço,*mas*é*bem*ralo.*Às*vezes*precisa*uns*dois*dias* talvez*um*dia*ou*nem*
precise*um*dia*pra*passar*a*capinadeira*pra*limpa.*

Como*aponta*o*agricultor* 4*a*prática*de* revolvimento*do*solo*é* tratada*

como*uma* rotina*da* lavoura,*no*entanto*se*seguida*de*uma* forte* chuva,*acaba*

por*causar*grandes*perdas*com*erosão.*Para*o*agricultor*3*este*pode*ser*o*motivo*

de*saída*e*empecilho*para*a*entrada*de*novos*agricultores:*

                                                
 
20 Erosão do solo: desgaste da superfície do solo pela ação mecânica e química da água corrente, das 
intempéries ou de outros agentes geológicos. 
21 Processo de revolvimento do solo com grade aradora. 
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Agricultor*3:*Hoje*é*grande,*vamos*dizer*assim,*dois*problemas.*A*produção*orgânica*que*
seria*como*muitos*falam*mexer*com*a*terra*causa*erosão,*e*depois*segundo*é*a*mão*de*
obra.* Então* por* isso* que* eu* acho,* hoje* na* verdade* ainda...* E* depois* claro* vem* as*
variedades* que* produzem* mais* até* num* certo* sentido,* mas* assim* hoje* tu* fala* em*
produção*orgânica*a*primeira*coisa*vem*‘ah*mais*daí*tem*que*mexer*com*a*terra,*e*coisa*
e* tal* e* daí* causa* erosão’,* esse* é* um* lado* assim* que* o* pessoal* vê* que* é* bastante*
complicado*na*produção*orgânica.*E* isso*eu*vejo*na*minha*propriedade,*que*queira*ou*
não,*a*gente*mexe*cada*ano,*então*ele* judia*da* terra,*porque...*o*próprio*sol,*a*erosão*
também* que* dá* quando* chove* demais.* Isso* acho* que* levou* com* que* o* pessoal*
desistisse.*

*

Força de trabalho 
Assim*como*citado*pelo*agricultor* 3*além*da*erosão,* a*necessidade*de*

maior*força*de*trabalho*é*normalmente*um*dos*entraves*da*produção,*no*entanto*

as*opiniões*se*dividem*quando*a*ser*uma*dificuldade*ou*não:*

Agricultor* 2:*Olha,* é* que*dá*mais* serviço*braçal* né.* [...]* isso*ai* planta* convencional* ou*
orgânico*a*diferença*é* isso*ai.* [...]*Eu*gosto*de* trabalha.*Fico*nervoso*quando*não* tem*
serviço.*

Agricultor* 4:* [...]* claro* só* se* estiver* acamado* que* não* pode* mais,* se* você* puder* se*
mexer,*tu*puder*fazer*alguma*coisa*é*muito*melhor*trabalhar*que*ficar*sentado.*Se*tu*fica*
sentado* direto* é* pior* se* ficar* parado,* aí* vai* pro* cemitério* já.* A* gente* é* muito* novo...**
deixar*os*filhos*e*os*netos*assim*tão*novo*não!*A*gente*faz*o*que*a*gente*pode*fazer,*o*
que*não*dá*deixa*para*os*outros*fazerem.*

Agricultor*5:*as*vantagens*que*dá*pra*dizer*é*que*nos*ganhemos*um*pouco*mais,*mas*
não* é* muita* vantagem* também,* se* fosse* analisar* o* sofrimento* que* a* gente* passa.* A*
gente*tinha*até*que*ganhar*um*pouco*mais...*

Agricultor*7:*[...]*dava*dinheiro*só*que*daí*nos*tinha*que*trabalhar*o*dobro,*nós*levantava*
de*madrugada,* tratava*os*bichinho,*e*até*meio*dia*na* roça,* almoçava*e* ia*pra* roça*de*
novo,*e*agora*já*mudou*tudo*né.*[...]*da*época*que*nos*trabalhava*na*roça,*la*de*camisa*
manga*comprida,*no*meio*de*uma*soja*alta,*dia* inteiro*aquele*solão,*chegava*em*casa,*
tomava*um*banho*e*almoçava,* descansava*um*pouquinho*e*ó* de* volta,* solão*e* solão,*
hoje*não.*Hoje*se*tu*vai*comer,*agora*cedo,*tava*limpando*mandioca,*essas*horas*já*tava*
em*casa*né,*nem*ia*mais*pra*roça.*E*agora*de*tarde,*de*tardezinha*eu*vou*lidar*com*os*
bichinhos* lá*de*casa*e*tal,* tranquilo.*Eu*não*mudei*nada*assim*de*capital,*de*tudo* isso,*
não*mudei*nada,*tanto*no*orgânico,*como*no*convencional,*hoje*né,*não*muda*nada,*só*
pra*trabalhar.*

Enquanto* os* agricultores* 2* e* 4* gostam* da* lida* da* lavoura* e* não* veem*

empecilho*quanto*a*este* fator,*o*agricultor*5*afirma*que*a*bonificação*devia*ser*

maior*para*compensar*a*penosidade,*citada*também*pelo*agricultor*7*que*afirma*

que*não*fez*um*capital*maior*com*a*produção*orgânica,*mas*sim*tinha*muito*mais*
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trabalho*e*este*era*bastante*penoso.* Isto*quando*a* força*de* trabalho*é* familiar,*

mas*quando*há*a*necessidade*de*contratar*a*dificuldade*é*considerada*unânime:*

Agricultora*5:*aqui*é*contrabando,*é*que*nem*fosse*uma*doença*vamos*dizer.*

Agricultor*5:*e*se*tu*achar*um,*menos*de*80*reais**por*dia*ninguém*vem,*daí*compensa*a*
hora*que*nos*tava*falando,*hoje*é*mais*barato*uma*hora*de*trator*que*um*dia*de*peão.*E*
tu*bota*uma*hora*de*trator*e*bota*um*dia*de*peão*pra*ver*a*diferença.*

Para*a*agricultora*5*a*dificuldade*em*contratar*é* tamanha*que*chega*a*

dizer*que*contratar* força*de* trabalho*é*como* fazer*contrabando,*ou*seja,*é*algo*

difícil*de*encontrar*que*parece*proibido.**

*

Pragas 
Durante* o* cultivo* da* soja* se* tem* a* preocupação* com* os* fatores*

apontados* e* ainda* o* controle* de* insetos* também* pode* ser* considerado* um*

entrave,* principalmente* o* caso* do* percevejo.* A* soja* orgânica* não* é* dessecada*

para*a* colheita,* desta* forma*normalmente*é*a*última*a* ser* colhida,* tornando7se*

refúgio* dos* insetos* provenientes* das* lavouras* vizinhas.* Ademais* a* infestação*

devido*as* lavouras*vizinhas*o*agricultor*7*ainda* ressalta*que*a*demora*na*ação*

dos*produtos*de*controle*prejudicam*a*produção:*

Agricultor*7:*e*daí*eles*traziam*um*produto*pra*nos*passar*na*lavoura,*que*caia*na*planta,*
e*daí*o*percevejo*ia*chupar*aquela*planta,*e*não*morria*hoje*né,*tipo*daquela*planta,*ele*
ia*morrer* dali* uma* temporada,*mas* até* essa* temporada* que* ele* ia*morrer,* ele* estava*
estragando,*e*daí*diz*os*técnicos*assim*pra*nos:*não,*esse*produto*aqui,*eles*vão*chupar,*
a* folha* ou* na* vaginha,* já* vai* adormecer,* porque* o* percevejo* ele* chupa,* e* daí* vai*
adormecer* o* bico* deles* e* daí* eles* vão*morrer.*Mas* até* que* eles* vão*morrer,* quantas*
estragaram.*E*o*veneno*não*né,*passou*ali,*se* foi.*E*daí,*nos*como*na*época*assim,*a*
gente* queria* plantar* o* orgânico,* é* orgânico* né,* e*daí* nos* cuidava,* e* daí* foi,* foi* que,* a*
gente* com* 100* sacos* de* soja,* ia* sobrar* uns* 60* sacos* de* soja,* tipo* bom,* o* resto* era*
chupado,*era*verde,*porque*o*bichinho*estragava.*Só*que*nos*ganhava* igual,*esse*nos*
ganhava*igual*com*o*preço*convencional,*mais*uns*troquinho*por*cima.*

Ao* se* deparar* com* estas* dificuldades* apresentadas* neste* item,* alguns*

agricultores*optam*por*deixar* a*produção*orgânica*enquanto*outros*decidem*se*

manter*atrelados*a*ela*e*suas*práticas.*Assim,*o*próximo*item*se*propõem*a*trazer*

quais*as*motivações*que*pesaram*na*decisão*dos*agricultores*seja*para*manter*

um*comportamento*de*produtores*orgânico*ou*então*de*deixar*esta.*

*
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3.4* A*MOTIVAÇÃO*PARA*O*COMPORTAMENTO**

Algumas* das* dificuldades* intrínsecas* à* produção* orgânica* estão*

relacionadas* com*suas* vantagens,* como*por* exemplo,* a* dificuldade*em* fazer* a*

limpa* se* deve* à* não* utilização* de* herbicidas* que* pode* ser* considerada* uma*

vantagem*é*citada*como*motivo*de*permanência*na*produção:*

Agricultor*3:*[...]*produzindo*orgânico*você*tá*livre*dos*agrotóxicos.*Por*exemplo,*hoje*pra*
produzir*no*convencional*ele*corre*esse*risco*de*talvez*se*intoxicar.*

O*agricultor*fica*estarrecido*com*a*quantidade*de*herbicidas*utilizados*na*

produção* convencional* e* opta* pela* produção* orgânica* a* fim* de* não* fazer* uso*

destes,* acreditando* assim* preservar* a* sua* saúde.* Outra* preocupação* do*

agricultor* são* as* especulações* da* dessecação* para* a* colheita* em* grãos*

diretamente* ligados* ao* consumo* humano.* A* dessecação* pode* deixar* resíduos*

nos* grãos* quando* o* produto* usado* for* de* controle* sistêmico.* Ainda* há* uma*

preocupação*com*a*continuidade*da*produção*não*somente*em*sua*propriedade,*

mas*de*uma*forma*geral:*

Agricultor*3:*Talvez,* vamos*dizer*assim,*pra*comer,*pra*consumir*ainda*eles*prefiram*o*
orgânico,*mas,*pra*produzir*ninguém*quer.*Essa*que*é*uma*realidade.*Quando*tu*fala*em*
comida* orgânica,* todo*mundo* vai* prova* do* orgânico,* só* que* ainda* pra* produzir* eles...*
parece* que* é* o* fim* do* mundo,* [...]* Esse* é* um* lado* que* queira* ou* não* a* gente* tá* se*
preocupando*é*o*alimento*que*vai*a*mesa*mais*sadio.*Enquanto*que*o*governo*não*toma*
uma*decisão*de*proibir*um*pouco*os*agrotóxicos,*do*jeito*tá,*tá*livre.*Tu*vai*hoje*compra*o*
veneno* que* quiser* e* aplica.* Como* por* exemplo,* o* próprio* pessoal* que* planta* feijão*
desseca.*A*conversa*que*rola*é*que*estão*dessecando*trigo.*Pois*é*então*eu*digo,*onde*
está*a*vigilância*sanitária*pra*impedir.*Ainda*não*esta*tendo*uma*fiscalização,*tipo*assim*
num*certo*sentido*a*gente*começa*se*preocupar*depois*que*todo*mundo*está*intoxicado*
e*as*águas*tão*contaminadas,*daí*num*tem*mais*o*que*fazer*e*leva*anos*pra*recuperar*de*
novo*o*que*poderia*ser*evitado*e*poderia*ser*recuperado*agora*com*bem*menos...*com*
mais*facilidade*e*tudo.*

A*preocupação*do*agricultor*3*é*com*o*futuro,*são*poucos*os*agricultores*

que* estão* se* mantendo* na* produção* orgânica* e* nenhum* deles* é* jovem.* A*

afirmação* dele* somente* reforça* o* problema,* onde* se* tem* um* mercado*

consumidor,* mas* não* se* consegue* produção,* e* quais* seriam* os* meios* para*

conseguir* aumentar*esta*produção?*O*próprio*agricultor* pensa*em*parar* com*a*

produção,*pois*suas*últimas*safras*amargaram*perdas*com*a*estiagem.**

Enquanto* o* casal* estiver* dando* conta* dos* cuidados* da* lavoura* sem* a*

contratação*de*força*de*trabalho*eles*se*mantém,*contudo*a*produção*leiteira*vem*
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ganhando*espaço*na*propriedade*o*que*demanda*mais*trabalho*e*menos*espaço*

para* o* soja.* Este* fato* corrobora* com* a* afirmação* de* Veblen* em* que* as*

instituições*se*mantem*até*o*momento*em*que*as*circunstâncias*obrigam*a*uma*

mudança.*Enquanto*o*casal*de*agricultores*consegue*sozinho*manter*a* lavoura*

eles* continuaram*na* produção* orgânica,* a* partir* do*momento* em*que* houver* a*

necessidade*de*contratação*eles*deixarão*de*ser*orgânicos,*mantidas*as*mesmas*

demandas* de* trabalho,* ou* seja,* sem* investimento* em* novas* tecnologias*

adaptadas*ao*ambiente*orgânico.*

Apesar* de* ter* feito* uso* de* herbicidas* antes* de* iniciar* na* produção*

orgânica,* o* agricultor* 1* não* se* sente* atraído* pela* sua* praticidade* e* entre* os* 3*

motivos* que* cita* para* sua* permanência* * a* não* utilização* de* herbicidas* e*

inseticidas*é*o*primeiro*a*ser*mencionado:**

Agricultor* 1:* [...]* eu* planto* porque* [1]* não* quero* planta* com* veneno,* primeira* opção,* e*
segunda* opção,* [2]* o* plantio* é* um* pouco* mais* barato,* e* depois* pega* essa* [3]*
porcentagem*a*mais,*por*isso*eu*planto*orgânico*

O* agricultor* 1* é* um* forte* entusiasta* da* produção* orgânica.* Hoje* é* o*

presidente* da* Associação* dos* Agricultores* Familiares* Sustentável* (AFASOL),*

sendo* a* principal* liderança* entre* os* agricultores* sente* orgulho* de* estar*

conseguindo* ajudar* os* produtores* através* dela* (o* papel* da* associação* será*

apontado*à*frente).*Acredita*sim*que*a*produção*orgânica*exige*mais*demanda*de*

força*de*trabalho,*mas*não*vê*problema*nisso!*

Os* outros* 2* itens* que* justificam* sua* permanência* são* econômicos,* o*

menor* custo* quando* comparado* ao* plantio* convencional* e* a* bonificação*

acarretam*numa*maior* lucratividade.*Com*55*anos* e* sua* esposa* com*50,* há* a*

contratação*de*força*de*trabalho*para*ajudar*na*limpa*da*lavoura,*eles*pretendem*

continuar* na* produção* orgânica,*mas* acredita* que* no*momento* que* não* puder*

mais*trabalhar*e*a*filha*tomar*a*gestão*da*propriedade,*a*produção*não*será*mais*

orgânica.* A* filha* do* casal* é* professora* e* mora* na* cidade,* como* a* produção*

orgânica* exige* maiores* cuidados* fica* mais* fácil* optar* pela* praticidade* do*

convencional.*

O* agricultor* 4* também* não* conta* com* a* sucessão* para* a* produção*

orgânica.*Ele*afirma*que*passou*por*grandes*dificuldades*e*incentivou*os*filhos*a*
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estudar*e*buscar*alternativas*no*meio*urbano,*pois*não*conseguiria*dar*um*grande*

futuro* a* eles.* Embora* tenha* incentivado* os* filhos* a* seguir* profissões* mais*

rentáveis* que* a* agricultura,* ele* fez* questão* de* afirmar* que* se* mantem* na*

produção*orgânica* não*devido*a* renda,*mas* sim* com*a* intenção*de*demostrar,*

principalmente*as*gerações*mais*novas,*que*é*possível*produzir*orgânico,*que*há*

alternativas*além*da*convencional*e*que*é*possível*preservar*a*natureza:*

Agricultor*4:*Não*é*por*causa*da*renda*a*mais,*é*mais*pra*preservar*a*terra*a*natureza,*
dar*um*exemplo*para*os*mais*novos*que*vêm,*que*existe*ainda*a*produção*orgânica,*que*
dá* pra* produzir* ainda,* não* que* não* dá,* claro* é* um* pouquinho* difícil,* por* causa* que* o*
veneno* que* o* pessoal* passa,* não* dá* pra* garantir* que* é* 100%* orgânica,* mas,* vamos*
contar*que*é.*Também*pra*preservar*a*natureza.*Que*nem*a*abelha,*abelha*não*vai*mais*
visitar*pra* tirar*mel*do* transgênico.*Do*orgânico,*pode*cuidar*se* tem*um*plantio*de*soja*
que* não* é* passado* veneno* nada,* que* é* orgânico,* o* transgênicos* tem* uma* ou* outra*
abelha,*ali* tem*bastante.*Antigamente*quando*nós*fazíamos*a* limpa*do*soja*que*estava*
florescendo,*mas*aquilo*enchia*de*abelha**tiravam*o*pólen*do*mel*agora*já*não*vêm*mais*
tanto,*é*que*não*tem*tanto*também,*não*aparece*mais*tanto.*[...]*

Usando* a* abelha* como* exemplo* ele* também* se* refere* aos* predadores*

naturais* e* as* pombas* que* morrem* por* conta* da* aplicação* de* agrotóxicos* do*

plantio*convencional.*A*preocupação*em*realizar*uma*tarefa*“um*pouquinho*mais*

difícil”*para*poder*mostrar*que*é*possível*vem*de*um*agricultor*com*59*anos*e*que*

recebe*auxílio*doença,*por*problemas*na*coluna!*A*valorização*de*seu* trabalho,*

não* devido* a* um* pagamento,* mas* pela* possibilidade* de* ser* considerado* um*

exemplo*é*que*o*mantem*na*produção*orgânica.**

No* caso* do* agricultor* 3* não* é* a* força* de* trabalho* empregada* o* que* o*

oprime,*mas*o*fato*que*enquanto*ele*está*carpindo*sob*o*sol,*o*vizinho*já*limpou*a*

lavoura*e*está*na*sombra.*Esta*comparação*é* inevitável,*eles*citam*alguns*dos*

questionamentos*feitos*por*seus*vizinhos:**

Agricultor*3:*Tipo*Assim,*a*gente*é*questionado*devido*a*percentagem*que*a*gente*ganha*
acima*só...*as*pessoas*questionam*que*deveria*ser*bem*acima...**

Agricultor* 4:* Que* eles* falam...* falam* assim,*mas* tu* é* burro* viu,* sempre* digo* pra* eles,*
enquanto* tiver* *burro*vocês** tem**pra*comer,*porque**burro*vai* trabalha*vocês*ficam*na*
sombra*e*ganham*a*comida*que*o*burro*trás,*ai*eles*ficam*quieto.*[...]*não,*eles*não*vão*
trabalhar*no*sol*quente*com*a*enxada,*só*com*veneno.*

Agricultora*5:*porque*que*que*não*passa*veneno*na*coisa*assim* fica*mais* fácil,*porque*
que*vocês*estão*cavoucando*nesse*sol*quente,*não*sei*o*que.*
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Agricultor*6:* tem*uns* loco*que*diz*assim:*mas* tu*é* loco* trabalha*de*baixo*de*sol,*pra* ih*
nesse*solão,*olha*ai*se*hoje*tem*veneno*pra*desseca*tudo,*tem*gente*que*diz*isso.*Não*
dá*de*esconde.*

Agricultora*6:*A*minha*vizinha*no*ano*passado*numa*novena,*sabe*o*que*ela*falou?*Sabe*
o*que*ela*me*disse:*Quando*eu*plantava*orgânico*eu*não* fiquei*mais* rica*do*que*eu* to*
hoje,*mas*eu*era*boba*de*ficar*no*sol.*E*dava*risada.*É*a*opinião*dela.*Eu*não*fiquei*mais*
rica,*ela*disse,*eu*me*matava*trabalhando.*10*–*15*anos*atrás*e*não*fiquei*mais*rica*do*
que*eu*to*hoje,*ela*disse,*mas*morria*trabalhando.*

Embora*os*agricultores*afirmem*que*os*vizinhos*não*chegam*a*influenciar*

sua*decisão*em*se*manter*ou*ter*deixado*a*produção*orgânica,*percebe7se*na*fala*

deles* que* os* comentários* causam* desconforto,* o* que* Hogdson* e* North*

chamariam* de* constrangimento.* A* instituição* prevalecente* é* não* ser* orgânico,*

assim,*o*constrangimento*de*não*estar*no*hábito*prevalecente*pode*influenciar*a*

decisão*de*parar,*mesmo*que*não*seja*admitido*de*forma*direta*pelos*produtores.***

Para*Veblen* (1985)*as* instituições*estão*sempre*em*desacordo*com*as*

exigências*atuais,*pois*foram*elaboradas*no*passado*e*desse*são*herdadas.*Esta*

afirmação*pode*ser*considerada*ao*de*deparar*com*a*forma*como*os*agricultores*

enxergam*o*trabalho,*vindo*de*uma*geração*em*que*o*trabalho*na*roça*era*braçal,*

esses*agricultores*não*se*sentem*oprimidos*pelo*trabalho*em*si,*ao*contrário*eles*

gostam*de*trabalhar:**

Agricultor*2:*Eu*gosto*de*trabalha.*Fico*nervoso*quando*não*tem*serviço.*

Com*70*anos,*o*agricultor*2,*é*o*mais*velho*entre*os*estudados*e*também*

o* mais* empenhado* a* trabalhar* e* com* a* maior* gargalhada!* Sendo* o* último* a*

começar*comercializar*sua*produção*como*orgânica,*em*2007,*afirma*nunca* ter*

utilizado* herbicidas* para* fazer* a* limpa* das* lavouras,* além* de* não* precisar*

contratar* força* de* trabalho.* Hoje,* sozinho* ele* capina* os* seus* 10,8* hectares* de*

soja!*

Acometido* de* uma* doença* de* pele,* o* agricultor* 2* foi* obrigado* por*

recomendação* médica* a* não* trabalhar* sob* o* sol,* passando* a* produção*

convencional*em*2011:*

Agricultor*2:*Cinco*seis*anos*atrás,*mas*dei*uma*paradinha,*passei*pelo*convencional*[...]**
eu*parei*um*pouco*por*causa*da*doença*[...]*daí*fiquei*bom*e*voltei*né.*Não*viu*que*eu*já*
estava* carpindo?* [...]* Câncer* de* pele,* estava* muito* atacado,* daí* eu* tive* que* para.* O*
médico*me*proibiu*de*ih*no*sol*[...]*ainda*não*tô*bom,*mas*já*tá*indo,*tá*indo.*
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Durante* o* período* que* produziu* convencional* fez* questão* de* não* usar*

transgênicos,* a* fim* de* voltar* a* produção* orgânica* quando* melhorasse,* ele*

manteve* o* contato* com* os* técnicos* da*GEBANA* e* retornou* 2* anos*mais* tarde*

com*o*mesmo*entusiasmo*anterior:*

Agricultor*2:*Eu*plantava*convencional*né,*mas*eles*sempre*estavam*ai,*acompanhando*
e*tal*e*coisa*e*batendo*papo,*mas*nunca*pediram*pra*mim*né,*pra*mim*volta*né.*Eu*voltei*
livre*e*espontânea*vontade.*

A*vantagem*econômica*da*produção*orgânica*sob*a*convencional* já* foi*

comprovada* em* trabalhos* anteriores* da* autora22* e* aparece* nas* vantagens* e*

motivos*de*se*manter*na*produção*na*maioria*dos*casos*aliada*a*outros*fatores.*

No*entanto*para*o*agricultor*5*é*a*principal*motivação:**

Agricultor* 5:* porque* eu* ganho* um* pouco* mais,* por* isso* que* eu* estou* ali* [...]* se* não*
ganhasse*um*pouco*mais,*capaz,*mas*sabe*que*já*tinha*vazado*fora...**

Agricultora*5:*nós*sempre*ganha*um*pouco*mais*que*convencional*e*transgênico,*essas*
coisas,*sempre* tem*um*pouco*mais*ne,*a*gente*pode*se*manter*na* roça*um*pouco,*se*
não*já*tinha*despistado*pra*outra...*

A*posição*dos*agricultores*da*unidade*produtiva*5*é*bem*definida*quanto*

a* produção*orgânica* elencando*o*maior* ganho* como*o*motivo* que*os*mantem,*

afinal*foi*este*o*motivo*do*início*da*produção*orgânica*(Tabela*3).*Apesar*de*não*

ser*movido*pela*lógica*orgânica*é*importante*ressaltar*que*este*agricultor*destaca*

sempre* a* importância* do* cuidado* com* a* terra,* de* modo* a* evitar* erosões,*

recuperar*áreas*em*degradação*e*manter*a*fertilidade*do*solo.*Com*a*perspectiva*

da*aposentadoria*e*mudança*para*a*cidade,*pretendem*se*manter*no*meio*rural*

por*mais*3*a*4*anos,*quando*esperam*deixar*a*produção*orgânica*e*passar*ao*

cultivo*convencional*ou*transgênico,*diminuindo*a*penosidade*e*força*de*trabalho*

necessários.*

Mesmo* se*mantendo* no* orgânico* pela* remuneração* o* agricultor* 5* e* a*

agricultora*5*recordam*que*o*valor*da*remuneração*já*foi*superior:*

Agricultor*5:*Só*que*uma*vez*ainda*dava*mais*o*orgânico*[...]*Logo*no*que*começou*era*
de*50,*60%*em*cima,*e*hoje*caiu...*

                                                
 
22 Simonetti, Perondi e Challiol (2013) e Simonetti, Perondi e Villwock (2014). 
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Agricultor*5:*[...]*10*ano*atrás,*desde*que*começou*esse*coisa*ai,*começaram*com*40%,*
foi*pra*50*e* foi*até*60%*a*mais,*e*hoje*caiu*a*margem,*hoje*não*é*mais*a*margem*que*
nem*nós*ganhava,*por*isso*que*muita*gente*hoje...*saíram*fora*né.*

A*mesma*reclamação*é*lembrada*por*outros*agricultores:*

Agricultor*1:*[...]*depois*foi*caindo*aquela*porcentagem*pra*45,*foi*pra*40*e*depois*hoje*tá*
em*35,*agora*de*novo*a*empresa*ali*aumento*um*pouco*pra...*Depende*a*variedade,*mas*
a*gente*não*conhece*a*variedade,* tu*vai*planta*uma*coisa*que*tu*nunca*viu,*daí*pagam*
45%,*mas...*eu*vou*fica*com*a*que*sei*oque*que*é.*

Agricultor*6:*Hoje*estamos*aí,*eu*estou*dentro*do*grupo*[associação]*ainda,*nós*estamos*
questionando*os*que* tão*orgânico*ainda*e*eles* tão*achando*que*a*bonificação*que* tão*
ganhando*é*pouco*para*tu*tá*na*produção*orgânica.*[...]*Pelo*serviço*que*da*a*produção*
orgânica,*lá*fora*é*bem*mais*cara*tinha*que*valorizar*um*pouquinho*mais*o*prêmio.*

Agricultor*3:*Então*isso*é*uma*coisa*que*talvez*mais*tarde*também*a*gente*vai*brigar*com*
a* empresa* se* for* possível* para* aumentar* eles* aumenta* a* percentagem,* isso* também*
desestimulou*um*pouco*os*outros*produtores*que*vinham*produzindo*orgânico,*porque*a*
margem*estava*sendo*pouco,*a*porcentagem,*a*diferença.*[...]*Na*verdade,*é*assim,*se*o*
ano*corre*bem*que*tu*consegues*uma*safra*cheia,*daí*até*que*ainda...*vamos*dizer*que*
nessa*percentagem*até*que*dá.*Mas*se*o*ano*correr*ruim*ele*se*torna*pouco.*[...]*Do*que*
era*uma*vez*o*percentual*ao*invés*de*aumentar*a*porcentagem*na*verdade*diminuiu.*E*o*
sol*parece*cada*ano*tá**mais*quente.*

Agricultor*9:*vai*depender*como*que*esta*tua*lavoura.*Que*se*não*tem*umas*lavouras*ai*
que*eu*vi,*amigos*meus,*que*mesmo*com*70%*não*valia*a*pena*plantar*orgânico.*Quem*
em* roda* era* só* lavoura* transgênica,* então* aquele* inimigo* natural* não* conseguiu*
sobreviver,* ele* foi* eliminado,* então* como* a* gente* tinha* uma* lavoura* praticamente*
arrodeado*de*mato*e*capoeira...*

O*fato*lembrado*pelo*agricultor*3*e*9*são*bastante*importantes.*Primeiro*

que* a* agricultura* não* depende* somente* do*manejo,*mas* também* da* natureza:*

estiagens*ou*períodos*longos*de*chuva,*ou*uma*chuva*torrencial*podem*diminuir*

drasticamente* a* produtividade* de* uma* lavoura.* Ademais* a* natureza* o* manejo*

também*é*importante,*uma*adubação*adequada*e*condições*para*que*a*planta*se*

desenvolva* são* essenciais* para* uma* boa* produção.* De* nada* adianta* o* tempo*

correr* bem* se* a* planta* não* possui* adubação* e* esta* no*meio* da* “quiçaça”,* ela*

estará*competindo*por*luz*e*nutrientes*e*não*se*desenvolvera*adequadamente.*

Para* o* agricultor* 6* os* agricultores* que* saíram* também* viam* queda* na*

rentabilidade,* mesmo* com* a* porcentagem* acima* que* recebiam* na* produção*

orgânica*não*equivalia*a*rendimento*da*produção*convencional:*

Agricultor*6:*Eu*acho*que*sim,*foi*com*esse*fim.*Mas*eu*vi*que*tão,*a*gente*vê*conversar,*
quem*saiu*que*tudo,*saíram*porque*acharem*que*planta...*plantando,*que*tão*plantando*
transgênico*diz*que*acha*que*eles* tem*mais* renda.*Que*nem*eu* falei,*eles*acham*que*
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tinha*uns*produtor*que*tinha*umas*lavoura*maior*que*eles*acham*que*tinha*as*variedade*
que*não*acompanharam*a*evolução*que*acompanho*o* transgênico.*Conversei*com*uns*
que*era*nossos*companheiros*que*nós*fazia,*visitava*as*propriedade*falam*isso*hoje.*Diz*
que*eles*falam*que*hoje*ganham*mais*que*estavam*antes*no*orgânico.*Que*a*impressão*
que* deu* da* soja* transgênica,* eles* falaram* que* superaram* o* que* ganha* em* cima* da*
orgânica.*[...]*Eu*se*fosse*comparar*com*a*minha*propriedade,*eu*não.*Tem*gente*que*diz*
que* colhe* tanto,* eu* falei,* primeiro* quero* ver* se* colhe* isso* tudo,* área* de* terra,* eu* falei*
queria*medir*a*terra*pra*ver*certo*a*propriedade*senão*não*acredito...*é*uns*alqueirão...*aí*
eu*falei*aonde*que*tá*aquilo*tudo...*comparando*com*a*minha*propriedade,*eu*acho*que*
não.*Que*não*da*mais*não.*

Contudo,*ele*não*concorda*com*tal*afirmação*e*acredita*que*a*produção*

orgânica*tem*maior*renda*que*a*convencional.*O*agricultor*6*foi*o*último*a*desistir*

do* orgânico* e* agora* com* 2* anos* de* experiência* na* produção* convencional* ele*

acredita* que* o* orgânico* perde* em* produtividade,* mas* que* a* rentabilidade* final*

ainda*é*maior*que*o*convencional.*

A*força*de*trabalho*utilizada*na*unidade*de*produção*do*agricultor*6*era*a*

família,*além*da*esposa*o*pai,*a*mãe,*a*irmã*e*o*irmão*ajudavam*na*lavoura,*isso*

há* alguns* anos* atrás.* Hoje* além* do* casal* só* pode* contar* com* a* ajuda* da*

cunhada,*diminuindo*na*metade*a*força*de*trabalho*disponível:*

Agricultor*6:*meus*irmãos*foram*tudo*para*a*cidade,*ficou*eu*aqui*para*cuidar*o*pai,*que*o*
pai*mora*ali*né.*O*pai*tá*com*76*ano*né.*E*daí*eu*fiquei*aqui*por*isso,*eu*falei*o*pai*tem*
problema* de* saúde* minha* mãe* também,* por* isso* que* foi* que* eu* desisti* da* orgânica,*
passei*para*a*convencional.*[...]*como*eu*não*tinha*mais*mão*de*obra*pra*limpa*que*nem*
eu*falei...*aí*decidi*e*foi*assim.*Nada*influenciou*bem*dizer*quando*passar*de*uma*para*a*
outra.*Decidimos*assim*vamos*plantar*convencional*

Com* pouca* gente* para* ajudar* na* lavoura* eles* optam* por* desistir* da*

produção*orgânica,*passando*a*convencional*não*transgênica.*Para*a*agricultora*

6*a*penosidade*do*trabalho*era*o*maior*empecilho:**

Agricultora* 6:* E* eu* dei* a*maior* força* para* plantar* convencional.* Sabe* por* quê?*O* dia*
inteiro*na*roça,*de*tarde*a*gente*sabe*que*as*duas*horas*até*seis*horas*da*tarde*o*sol*é*
escaldante,*é*quente!*E*eu*botava*chapéu,*e*botava* roupa* toda*comprida,*mas*o*calor*
vinha*sabe,*vinha*e*eu*ficava*vermelha.*Pode*olhar,*conforme*eu*ficava*no*sol*eu*ficava*
muito*avermelhada.*O*dinheiro*vem*da* roça,*mas*quando*chegar*um*câncer*de*pele,*o*
problema*vai*cair*aonde?*Daí*um*dia*eu*dei*razão*para*a*minha*vizinha.*Ela*disse*assim*
‘que*veneno*mata,*mas*a*enxada* também*mata’.*Por*quê?*Porque*eu*acho*assim*que*
hoje*em*dia*tá*dando*tanto*problema*de*câncer*de*pele,*a*gente*não*tem*como*tá*sempre*
se*melecando*e*melecando*desses*protetor*solar.*Entende?*A*gente*sofria*tanto*na*roça*
vinha*a*estiagem*e*levava*tudo*embora.*

A* penosidade* do* trabalho* e* a* dificuldade* em* contratar* também* é*

apontada*como*o*fator*de*saída*da*produção*orgânica*pelo*agricultor*7:**
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Agricultor*7:* [...]*é*por*causa*de* trabalhar*pra* limpar.*A*gente*via*assim*né,*os*vizinhos*
plantava,*esse,*o*transgênico,*plantava*e*limpava*e*estavam*tranquilo,*e*nós*dia*inteiro*lá*
na*roça,*digo,*vamos*ter*que*mudar,*daí*não*precisa...*o*serviço*pra*nós*era*demais,*nós*
já*não*estava*mais*vencendo*as*lavoura,*como*a*gente*estava*cansando*também*né.*Daí*
não*vencia*mais*carpir*em*si*ne,* limpar*tudo,*e*não*arrumava*mais*um*ajudante,*assim,*
um*peão,*não*existia*mais*peão,*pra*ajudar*nós*limpar,*então*digo,*vamos*mudar*agora,*e*
daí* nos* começamos* a* plantar* esse* soja* aqui,* e* daí* mudou* assim,* daí* não,* passa* o*
veneno,* limpa*e*colhe.* [...],* porque*nós* trabalhava,*que*nem*hoje,*hoje* vou* lá*na* roça,*
trabalho*uma*hora,*nós*não* trabalhava*8710*hora*por*dia,* trabalhava*15h*por*dia.*Hoje*
vou*na*roça,*trabalho*meia*hora*e*venho*pra*casa*na*hora*que*eu*quero,*mudou*pra*nós*
assim*[...]*trabalho*um*dia*por*semana.*Somando*as*horas*assim,*num*trabalha*né,*e*na*
época*não,*na*época*tá*loco.*Nos*trabalhava*15h*por*dia*né,*hoje...*

Para* o* agricultor* 7* os* elementos* que* obrigam* a* uma* mudança* de*

instituição*são*a*penosidade,*o*avanço*da*idade*e*a*dificuldade*de*encontrar*força*

de* trabalho* contratada,*mas* um* empréstimo* negado* da* empresa* foi* o* estopim*

para*sua*decisão:*

Agricultor* 7:* um* pouco* disso,* mas* também* não,* um* pouco* por* causa* do* trabalho,*
bastante*preocupado*o*trabalho,*e*serviço,*um*pouco*também*é*por*esse*né,*que*eles*até*
são*atencioso,*só*que*ali*eles*sabendo*que*eu*tinha*produto*depositado*lá,*eles*diziam:*
não.*De*certo*por*causa*dos*outros,*que*estavam*devendo*e*não*pagavam,*eles*achavam*
que*eu*também.*

Para* o* agricultor* 8* a* dificuldade*da* produção*orgânica* está* na* falta* de*

tecnologias*adaptadas,*principalmente*durante*a*limpa*da*lavoura.*A*saúde*foi*um*

ponto*crucial*para*o*agricultor*8,*após*uma*crise*de*15*dias*com*dor*nas*costas,*

sem* poder* trabalhar* e* sem* conseguir* contratar* mão* de* obra* ele* deixou* a*

produção*e*arrendou*a*área:*

Agricultora*8:*na*verdade,*pensando*em*saúde*essas*coisa*né,*é*uma*boa*escolha,*mas*
quando*não*dá*não*dá,*fazer*oque.*Porque*não*adianta*te*saúde*por*não*te*veneno*e*não*
consegui* trabalha,*anda*de*arrasto*de*dor*nas*costas...*Ter*que*capina*que*nem*nessa*
época,*agora* já*é*quente,* já*penso* limpa*a*soja*de*enxada* lá*por*mês*de*dezembro,* já*
penso*essa*hora*tá*lá*na*roça,*ninguém*merece.*[...]*foi*o*problema*de*saúde*por*falta*de*
mão7de7obra,*que*a*gente*não*dava*conta*mais*[...]*na*época*ali*mais*por*falta*de*mão7
de7obra,*não*vencia*capina.*

Agricultora*8:*Eu*não*quero*mais,*eu*acho*que*volta*não*volto*mais.*Não*dou*conta*mais.*

Enquanto* o* agricultor* 8* gostaria* de* retornar* se* conseguisse* contratar*

força*de*trabalho*a*agricultora*8*não*pensa*no*retorno.*Com*ele*impossibilitado*de*

trabalhar*e*a*saída*do*filho,*é*ela*quem*assume*as*atividades*da*propriedade,*o*

que*lhe*gera*uma*maior*demanda*de*trabalho.*
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O*agricultor* 10* admite* a* dificuldade* que* tinha* com* a* força* de* trabalho*

para*a*limpa,*mas*para*ele*o*ponto*crucial*para*desistir*foi*a*erosão*causada*por**

uma*chuva*torrencial*na*área*revolvida*para*o*plantio:*

Agricultor*10:*Em*virtude*daquela*chuvarada,*aquela*foi*a*gota*d’agua,*eu*já*estava*assim*
um*pouco*contra,*por*causa*de*mexe*o*solo,*eu*vendo*minha*vizinhança*trabalhando*no*
convencional* sem*mexe*o*solo*e*estavam*mantendo.*Porque*primeiro* tinha*uma* logica*
diziam*assim,*porque*ah*plantio*direto*não* funciona*não*da*muito*bem,*cria*um*cascão*
vira* uma* pedra,* não* sei* oque* e* isso* não* produz*mais.* E* eu* estava* vendo* que* estava*
sendo* ao* contrario* da* ideologia* que* eles* estavam*me* ensinando* e* ai* então* eu* estava*
contra,*não*é*que*não*poderia*se*orgânico,*mas* tinha*que*ser*no*plantio*direto*de*uma*
maneira*diferente.*Só*que*na*maneira*das*palhada*e*coisa,*do* jeito*que*tinha*que*fazer*
não* estava* se* adaptando* muito* bem* os* equipamentos,* por* isso* que* eu* falei* os*
equipamentos,*da*tecnologia.*Então,*mas*se*não*fosse*as*tecnologia,*depois*nós*poderia*
nós* podia* tá* no* orgânico* também.* Eu* gostei* de* trabalha* no* orgânico,*mas* em* virtude*
disso*paramos*tudo.*

Novamente*a*falta*de*tecnologias*é*citada.*O*plantio*direto*é*um*grande*

avanço*da*agricultura*brasileira*e*sem*um*método*eficiente*de*controle*de*plantas*

daninhas*pré7plantio*fica*difícil*de*adotá7lo*na*produção*orgânica.*O*agricultor*10*

se* mantem* disposto* em* produzir* novamente* caso* sejam* desenvolvidas* mais*

tecnologias* adaptadas* a* produção* orgânica.* Ou* seja,* o* agricultor* 10* vê* vários*

empecilhos*que*acabam*por*obrigar*a*mudança*de*instituição,*deixar*a*produção*

orgânica,* e* no*momento* que* estes* elementos* cederem*ele* pode* retornar* a* um*

hábito*de*vida*anterior.*

A* necessidade* do* desenvolvimento* de* novas* tecnologia,* ou* a* retirada*

dos*empecilhos,*já*era*apontado*pelo*mediador*4*como*a*alternativa*para*manter*

os*atuais*produtores*orgânicas*e*para*inserir*novos:*

Mediador* 4:* Então* as* vezes* você* fica* frustrado* e* vê* que* o* sistema* se* não* tiver* uma*
melhora* e* um...* vamos* dizer* assim* uma* injeção* de* animo* nos* agricultores* que* é* com*
tecnologia,*ou*com*valores,*você*vê*que*o*sistema,*em*vez*de*você*volta*a*cresce*agora*
que*existe*mais*tecnologia*que*no*passado,*muito*mais,*o*sistema*tá*caindo!*Então*acho*
que*falta*assim*um*pouco*das*empresas*luta*por*esses*agricultores*que*ainda*tem*e*pra*
conquista*novos*

Para* ele* os* agricultores* estão* com* certo* desânimo* sobre* a* produção*

como*já*apontado*nas*falas*dos*agricultores*3*e*5*e*o*desenvolvimento*de*novas*

tecnologias* seriam* a* possiblidade* de* reavivar* a* vontade* de* produzir* de* forma*

orgânica.*Outra*forma*de*reavivar*os*produtores*poderia*ser*por*meio*da*AFASOL*

7*Associação*dos*Agricultores*Familiares*Sustentável*
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*

3.5* O*PAPEL*DA*ASSOCIAÇÃO*AFASOL*

A*AFASOL* é* formada* por* agricultores* da* região* vinculados* a* empresa*

GEBANA,*contava*em*2014*com*21*agricultores*associados*(6*de*Planalto,*11*de*

Capanema,*3*de*Salto*do*Lontra*e*1*de*Perola*d’Oeste).*Formada*em*2008,*os*

associados*realizam*reuniões*a*cada*3*meses,*onde*discutem*os*problemas*e*o*

destino*dos*recursos*da*associação:*

Agricultor*3:* [...]*a*gente*se* tornou*uma* família,*e* tipo*assim,*a*gente* tem*os*encontros*
cada,*acho*que*3*meses,*que*a*gente*faz*as*assembleias,*ai* tu*não*discute*o*problema*
solito,*então*ali*gera*um*grupo,*ai*se*torna*mais*fácil*da*gente*decidir,*tanto*a*gente*como*
produtor*quanto*a*empresa,*então*se*tornou*mais*fácil*da*empresa*também*vir*negociar*
com*nós*e*nós*negociar*com*a*empresa.*Eu*acho*que*associação*é*muito*bom,*eu*acho*
que*através*da*associação*está*sendo*ótimo.*

Agricultor*4:*Nós,*temos*nosso*grupo,*daí*dentro*da*reunião*que*nós*temos*nós*pedimos*
se*alguém*do*grupo*tem*alguma*queixa*pra*se*manifestar,*se*ele*vai*se*manifestar**nós*
podemos* cobrar* da* empresa....* Ano* passado* foi* reclamado* da* semente* ai* nos*
reclamamos*com*o*chefe*lá*ai*a*empresa*vai*verificar.*Eu*não*posso*plantar*um*soja*que*
nasce*40%.*Ai* deram*a* reclamação*na* reunião*ai* já* fomos* lá* e* o* presidente* reclamou*
com*a*empresa.*Ai*pode*ser*que*às*vezes*tenha*alguma*queixa,*de*alguém*do*grupo*que*
talvez*não* tenha*coragem*de*se*manifestar*no*grupo*vai*na*empresa.*Até*hoje*sempre*
quem*tinha*reclamava*na*reunião.*

A* associação* uniu* os* produtores* e* se* tornou* um* instrumento* de*

negociação*perante*a*empresa,*um*exemplo*é*um*bônus*de*10%*na*última*safra*

reivindicado,* e* consentido,* pelos* produtores* a* mais* do* prêmio* já* pago,* essa*

bonificação*se*deve*ao*aumento*da*produtividade*total*na*última*safra.*

A*FLO7CERT,*um*organismo*de*certificação*do*comércio* justo,* repassa*

para* a* associação,* via* a* empresa,* um* determinado* valor* para* ser* gasto* em*

benefício*dos*associados.*Desde*que*comprovados*os*gastos*não*há*empecilhos*

para*a*utilização*do*dinheiro,*assim* já* foram*comprados*equipamentos*para*uso*

comum*ao*grupo,* insumos*para* a* produção*e* também* já* foi* repassado* valores*

aos*agricultores:*

Agricultor*1:*[...]*aonde*o*associado*está*se*segurando*fica*como*orgânico*por*causa*do*
dinheiro*que*vem*de*fora,*então*cada*ano,*esse*ano*vem*sessenta,*setenta*mil*que*vem*
do*óleo*e*coisarada*[...]*Ano*passado*compremos*40*tonelada*de*calcário*para*cada*um*e*
40* de* cama* de* aviário,* daí* eu* controlo* isso* tenho* a* pasta* aí,* já* tá* grossa.* Daí,* ali* o*
associado*tá*ficando,*mas*no*momento*que*eu*acho*que*no*momento*que*sai*isto*fora,*e*
tem* associado* voltando* por* causa* disso.* Porque* as* vezes* sobra* um* dinheiro* daí* nós*
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repartimos,*só...*esses*dias*tudo*mundo*num*aperto*daí*eu*liberei*1500*para*cada*um,*né*
pra*dá*um*desaperto.*

O*agricultor*6*explica*que*esse*dinheiro*já*era*repassado*antes*de*formar*

a* associação* e* sem* essa* ia* para* a* prefeitura,* sendo* que* várias* obras* foram*

realizadas* com* esse* recurso,* inclusive* a* instalação* de* rede* geral* para* a*

distribuição* de* água* em* alguma* comunidades.* Via* prefeitura* o* recurso* devia*

atender*aos*produtores*orgânicos,*mas*não*era* restrito*a*eles,*a* rede*de*água,*

por*exemplo,*atendeu*toda*a*Linha*e*não*somente*os*produtores*orgânicos.*Com*

a*organização*da*associação*os*repasses*tornam7se*direcionados*e*somam7se*ao*

prêmio*sendo*um*incentivo*a*mais*para*a*produção*orgânica:**

Agricultor* 4:* nos* estamos* recebendo* uns* fundos* perdidos,* e* os* equipamentos* pra* nós*
usa* na* agricultura,* se* precisa* fazer* tratamento,* pulverizador,* se* não* é* a* trator* tem* de*
tração* animal,* outra* vez* não* tinha,* depois* que* nós* formamos* a* nossa* associação.* [...]*
cada* 90* dias* nós* orgânicos,* produtores* se* encontram,* daí* um* conta* uma* história* aqui*
outra* lá,* é* bem* importante.* E* depois* a* outra* que* nós* conseguimos* umas* verbas* para*
podermos*investir*junto*com*o*grupo,*o*que*antes*nunca*tinha.*

Agricultor*6:*Eu*acho*que*a*associação*ali*consegue*segurar*um*pouco*mais*os*orgânico.*
[...]* Se* não* fosse* a* associação....* eu* acho* que* pesa* muito* pra...* eu* acho* que* se* a*
associação*terminar*a*empresa*perde...*a*mão*direita*da*empresa*quase.*A*associação*é*
quase*um*espelho*pra*empresa,*pra*mim*é*isso.*E*os*produtores*tão*firme*ali*na*empresa*
por* causa* da* associação*plantando*orgânico.*E* eu* até*mudei* por* causa* desse* fim*né.*
Que*nem*eu*falei*se*não*eu*estava*produzindo*orgânico*ainda.*

Agricultor*8:*Mas*não*que*não*é*bom*planta*o*soja,*eu*acho*que*ele*é*bom.*E*melhorou*
muito* pelo* que* eu* estava* falando* com* um* produtor* esses* dia.* A* GEBANA* melhorou*
muito,*diz*que*os*cara*ganharam*até*calcário,*adubo*parece*que*meio*de*graça,*assim*
pra*incentiva.*Diz*que*tá*bem*bom,*bem*tranquilo.*

Os*agricultores*ressaltam*os*recursos*(equipamentos,*insumos*e*valores)*

que*receberam*via*a*associação,*o*agricultor*8*afirma*que*hoje*está*melhor*de*se*

produzir* de* quando* ele* estava* na* atividade,* exatamente* pelo* auxílio* que* vem*

repassado*pela*associação.*Os*agricultores*destacam*que*este*é*um*motivo*para*

se*manter*e*também*para*ingresso*na*produção*orgânica:*

Agricultor* 2:* Mas* tem* um* que* já* tá* arrependido,* já* de* te* saído* né.* É* por* causa* da*
associação,* que*a*associação* visa*um* retorno,* se* vem*da*Alemanha,* não* sei* da*onde*
que* vem,* e* aqui* então* é* repartido* pra* cada* sócio* um* pouquinho,* e* ele* fico* sabendo*
daquilo,* mas* ele* não* pode* mais* entra* porque* ele,* eles* não* aceitam* mais* porque* ele*
planto*transgênico*na*propriedade*dele.**

Agricultor* 4:* Tem* uns* que* pensam* a* mesma* coisa,* mas,* tem* uns* que* estão* ali*
chacoalhando* a* cabeça,* será* que* vou* pra* lá* ou* pra* cá.* Acho* que* se* não* fosse* esse*
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benefícios*que*tá*vindo,*aqueles*fundos*perdidos,*falei*antes,*mas,*eu*acho*que*num*sei*
se*tinha*ainda*um*dentro.*

Agricultor* 7:* está* nesse* programa* também,* ele* ganha* mais* também,* so* que* daí* ele*
ganha*calcário,*esterco,*e*ganha*dinheiro*que*vem*e*isso*aqui*ó,*uma*coisa*que*eu*digo*
assim* pra* ti* ó,* porque* incentivaram* nos,* nessa* época* plantava* orgânico?* Agora,* vem*
calcário*de*graça,*vem*camas*de*aviário*de*graça,*vem*dinheiro*pro*produtor,*ne.*Vem*e*
fazem* reunião* lá* e* vem* aquele* dinheiro* para* os* produtor,* porque* na* época* que* nós*
plantava* orgânico,* né,* não* eu,* todos* os* que* largaram* o* orgânico,* porque* não*
incentivaram*nos*nessa*época.*[...]*Vinha*produtos*para*os*produtor*assim,*mas*assim*ó,*
eu* queria* pegar* um* calcário* da* empresa,* aí* a* empresa* pagava* daí* eu* descontava* na*
safra,*um*pouco*assim,*não*era*um*fundo*perdido.*Hoje*não,*hoje*vem*calcário,*porque*a*
gente*vê*os*cara*fala*né,*que*ganharam,*vem*cama*de*aviário*e*vem*dinheiro*para*eles.*
[...]*Nossa*senhora.*Isso*ai,*se*tivesse*na*época*assim,*não,*o*senhor*é*produtor*orgânico*
vai*vim*tanto*de*calcário*pro*senhor,*tanto*de*esterco*pro*senhor*e*tudo*isso*deve*botar*
na*lavoura,*mas*é*tudo*puxado*do*bolso,*nos*tinha*que*comprar*e*jogar.*

Os* motivos* destacados* são* relacionados* a* questões* financeiras,* seja*

pelo* repasse* em* dinheiro* ou* na* compra* de* equipamentos* e* insumos,*

corroborando*com*Veblen*ao*afirmar*que*“as*forças*que*levam*ao*reajustamento*

das* instituições* [...]* são* de* natureza* econômica”* (VEBLEN,* 1985,* p.111).* No*

entanto*o*agricultor*6*apresenta*outro*ponto*de*vista:*

Agricultor*6:*Um*depende*do*outro*eu*acho.*Se*parar*um*a*empresa*perde,*eu*acho*que*
perde*um*pouco,*no*meu*ponto*de*vista*que*perde*porque*é*um*espelho*a*associação*pra*
empresa.*E*eu*não*gostaria*que*ela*terminava,*que*ela*aguentasse*né.*Meu*sonho*é*que*
a*associação*aumentasse.**

Por*se*manter*como*produtor*convencional*e*ser*um*potencial*fornecedor*

de*semente*para*a*produção*orgânica*o*agricultor*6*se*mantem*na*associação,*

fazendo* parte* inclusive* da* diretoria.* Acreditando* na* produção* orgânica* ele*

destaca*além*dos*recursos*o*papel*que*a*associação*pode*desempenhar*sendo*o*

canal*de*comunicação*e*resolução*de*problemas*perante*a*empresa.*

*

*



 

 

CONSIDERAÇÕES(

*

A* produção* orgânica* foi* um* marco* em* Capanema,* tal* que* em*

determinadas*comunidades*havia*a*participação*de*80%*dos*agricultores.*Várias*

empresas*passaram*pela* região*sem*que* isso*afetasse*o*modo*de*produzir*e*a*

opinião* dos* agricultores.*O* comportamento* não* era* influenciado* pela* instituição*

no*sentido*de*organização,*mas*era*influenciado*por*que*compunha*a*instituição,*

quem*dava*sentido*a*ela.*Ou*seja,*os*agricultores*se*baseavam*em*quem*estava*

na*empresa,*e*não*qual*empresa*era.*A*mudança*das*empresas*era*sentida*entre*

os* funcionários,* pois* alterava* a* administração* interna* e* muito* pouco* pelos*

agricultores.*

O* comportamento* dos* entrevistados* como* agricultores* e* a* forma* de*

produzir*é*resultado*da*descendência*de*uma*família*de*agricultores,*ou*seja,*foi*

um* hábito* herdado,* e* esse* hábito* se* cristaliza* no* ambiente* tornando7se* uma*

prática* natural.* Esse* hábito* se* mantem* enraizado* na* geração* presente*

(entrevistados),* porém* vai* sendo* reinventado* com* novos*métodos* e* adaptando*

velhos* hábitos.* A* nova* geração* (filhos* dos* entrevistados)* é* incentivada* pela*

geração*presente*a*criar*novos*hábitos,*desta*forma*o*hábito*é*modificado*ou*não*

se*mantem*com*a*mesma*força*anterior,*e*a*consequência*é*que*na*maioria*das*

unidades*entrevistadas*a*sucessão*na*propriedade* rural*para*um* filho*agricultor*

não*irá*ocorrer.*

Entrar* para* a* produção* orgânica* foi* para* todos* os* agricultores* a*

manifestação* deste* hábito* em* comportamento,* em* alguns*manter* um* hábito* já*

adquirido,* como* os* agricultores* que* não* faziam* uso* de* defensivos* e* adubos*

químicos.* E,* para* outros,* adaptar,* como* para* os* agricultores* que* já* haviam* se*

inserido* na* revolução* verde,* mas* que* com* pouco* esforço* (naquele* momento)*

deixam*de*usar*adubação*química*e*herbicidas*e*conseguem*passar*a*produção*

orgânica.*

A* motivação* para* entrar* na* produção* orgânica* se* divide* em* duas*

categorias,* dos* agricultores* que* já* tinham* uma* consciência* ambiental* e* não*

faziam* uso* de* agrotóxicos,* e* outro* grupo* que* percebeu* nesta* produção* uma*

oportunidade*de*elevação*da*renda.*Resultando*num*mesmo*comportamento*que*
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é* ser* orgânico* são* diferentes* trajetórias,* cada* uma* ligada* a* situação* particular*

vivida*pelo*agricultor*de*força*de*trabalho,*localização*e*a*forma*como*este*adapta*

seu*ponto*de*vista*anterior,*para*chegar*a*esse*comportamento.*

Os* recursos* repassados* via* associação* também* são* uma* fonte* de*

elevação* na* renda,* seja* pelo* menor* custo* de* produção* devido* a* doação* de*

insumos,*seja*pelo*repasse*de*valores.*Ela* também*possui*um* importante*papel*

de*representante*perante*a*empresa,*a*associação*é*o*canal*que*liga*a*empresa*e*

os*produtores,*sendo*um*interessante*meio*de*comunicação*e*de*relacionamento*

e*ser*explorado.**

Apesar* da* consciência* ecológica*e*da*preservação*da*natureza* ser* um*

fator*relevante*levantado*pelos*agricultores*para*manter7se*na*produção*orgânica,*

a* remuneração*com*certeza*é,*como*afirmava*Veblen,*o* fator*mais*contundente*

no* reajustamento* da* instituição* quando* considerada* a* decisão* de* se* tornar*

orgânico,*contudo*não*tem*o*mesmo*papel*quando*se*analisa*o*outro*lado,*deixar*

de* ser* orgânico.* Ou* seja,* há* certa* influência,* mas* nem* sempre* se* realiza* em*

comportamento.*

Como* já* comprovado* em* trabalhos* da* autora* (Simonetti* et* al,* 2013* e*

Simonetti* et* al,* 2014)* a* produção* orgânica* na* microrregião* de* Capanema* se*

mostrou*com*maior*rentabilidade*em*comparação*a*produção*convencional,*seja*

transgênica*ou*não.*Esse*fator*não*se*mostrou*suficiente*para*manter*a*produção*

e*a*demanda*por*soja*orgânica*na*região,*então*quais*os*fatores*que*influenciam*

a*decisão*de*sair*da*produção*orgânica?*

A* certificação* que* é* apontada* na* literatura* como* uma* barreira,* não* foi*

neste* caso* um* empecilho,* mesmo* que* os* agricultores* tenham* algumas*

reclamações,*essa*não*foi*motivo*de*saída.*O*mesmo*ocorre*com*a*necessidade*

de* utilização* de* barreiras* na* divisa* com* lavouras* vizinhas.* Ainda,* o* papel* da*

assistência* técnica* é* ressaltado* como* fundamental* para* a* manutenção* da*

produção*orgânica,*no*entanto,*ela*não*consegue*ter*influência*direta*na*decisão*

do*agricultor.*

A* falta* de* um* pacote* tecnológico* é* apontado* como* um* entrave* da*

produção,* pois* há* dificuldade* em* conseguir* as* variedades* requeridas* pelos*

produtores* e* também* de* produtos* eficientes* e* práticos* no* controle* de* pragas,*
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enquanto* alguns* conseguem* controlar* com* eficiência* outros* pedem* parte* da*

produção.*O*mesmo*ocorre*com*a*limpa*da*lavoura,*enquanto*um*agricultor*de*70*

anos* limpa* sozinho* uma* área* de* 10* hectares* de* soja,* no* restante* dos*

estabelecimentos*há*a*contratação*de*força*de*trabalho.*

Associado*a*limpa*da*lavoura*está*a*necessidade*de*força*de*trabalho*e*a*

penosidade*do*trabalho*da*produção*orgânica.*No*começo*da*produção*orgânica*

na*região*a*forma*de*produção*era*muito*diferente*da*atual,* trabalhar*mais*de*8*

horas* na* lavoura,* sob* sol* escaldante* era* atividade* normal* dos* agricultores,* era*

um*hábito*enraizado*nos*primeiros*agricultores*da* região*que* foi* herdado*pelos*

filhos,* hoje*os*atuais*produtores*orgânicos.*Contudo* com*o*desenvolvimento*da*

agricultura,*o*aumento*da*eficácia*dos*herbicidas*e* inseticidas*e*a*consequente*

consolidação* do* plantio* direto* mudou* a* forma* como* esse* hábito* é* visualizado*

pelos*agricultores.*Todas*essas*alterações*diminuíram*a*penosidade*do*trabalho*

agrícola,*tornando*mais*fácil*sua*execução*e*também*mais*ágil,*em*menos*tempo*

era*possível*se*obter*o*mesmo*resultado*e*por*vezes*resultados*melhores.*O*que*

antes*era*normal*passa*a*ser*considerado*muito*penoso*(antes*também*era,*mas*

era*normal!).*Ou*seja,*há*uma*mudança*na*forma*como*o*trabalho*é*considerado*

pelos*produtores.**

A* produção* orgânica* não* conseguiu* acompanhar* essas* mudanças* e*

passou*a*se*distanciar*do*considerado*normal,*do*hábito*predominante*entre*os*

agricultores.*Ou*como*afirma*Veblen* (1985,*p.*109)*ocorre*o*que*ele* chama*de*

“um*processo*de*adaptação* forçada*dos* indivíduos*a*um*ambiente”,*esse*muda*

progressivamente*devido*ao*desenvolvimento,*neste*caso*de*novas*tecnologias*e*

consequentemente* dos* hábitos* de* pensamento* realizados* em* comportamento,*

deixar*de*ser*orgânico*e*passar*a*produção*convencional.**

Entre* a* geração* atual* parte* do* hábito* se* mantem* que* é* o* ato* de*

trabalhar,*de*estar*trabalhando,*mesmo*que*menos*horas*e*em*um*serviço*mais*

leve.* Estar* parado* na* sombra* o* dia* todo* não* é* uma* atitude* a* ser* considerada*

normal*por*aqueles*que*tinham*a*produção*penosa*como*hábito.*Tanto*é*que*os*

agricultores* hoje* na* produção* orgânica* (1* a* 5)* se* manterão* nesta* atividade*

enquanto*conseguir*suprir*a*demanda*de*trabalho.*
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Lorrenzzon* (2014)* em* estudo* realizado* em*Capanema* com* produtores*

orgânicos* corrobora* com* tal* afirmação* e* percebeu* que* o* conceito* de* trabalho*

destes* agricultores* vem* da* forma* como* foram* ensinados* e* o* trabalho* habitual*

realizado*por*eles*pode*ser*considerado*bastante*pesado*para*“alguém*que*tenha*

a* pouca* idade* e* que* somente* tenha* conhecido* as* atividades* eminentemente*

urbano7industriais”* (LORRENZZON,* 2014,* p.99).* Percebe7se* claramente* este*

aspecto* no* agriculto* 6* que* apesar* de* não* ser* orgânico* ainda* parte* da* limpa* é*

realizada*manualmente,* e* isso* é* relatado* como*algo* inserido* ao* cotidiano.*Nos*

demais* agricultores* que* deixaram* a* produção* orgânica* esse* aspecto* é* mais*

velado*e*aplicado*“ao*redor*da*casa”,*na*produção*para*o*consumo*e*na*“lida*com*

o*bicharedo”.*

Entre* os* produtores* orgânicos* há* uma* ideologia* da* produção* orgânica,*

mas*também*há*embutido*um*sentimento*ligado*a*fato*de*ainda*darem*conta*de*

cuida* de* sua* produção.* Fato* no* meio* rural* como* um* todo* é* a* diminuição* dos*

membros*da*família,*seja*pela*migração*ou*pelo*menor*número*de*membros.*Os*

agricultores*se*mantem*na*produção*orgânica*até*o*momento*que*possuem*força*

de* trabalho*suficiente*para*mantê7la.*No*momento*que*esta*se* torna*o*principal*

entrave*resta*aos*produtores*uma*opção*com*maior*praticidade,*nem*que*seja*em*

determinados*momentos,* como*na*dessecação*pré7plantio.*Esse*orgulho*de*ser*

produtor*orgânico*e*dar*conta*do* trabalho* também* foi*percebido*por*Lorrenzzon*

(2014).*

O*constrangimento,*citado*por*autores*como*North*e*Hogdson,*que*uma*

instituição* cria* ao* ser* legitimada*pode* ser* percebido* no* estudo,* não*a* partir* da*

instituição* de* ser* orgânico,* mas* imposto* por* aqueles* que* estão* na* instituição*

majoritária* que* é* não* ser* orgânico,* em* suma,* seus* vizinhos.* Este*

constrangimento* é* percebido* pelos* produtores* que* ainda* são* orgânicos,* mas*

também*é*citado*por*aqueles*que*já*deixaram*essa*forma*de*produção.**

Este*fator*pode*não*ser*o*elemento*decisivo*para*a*saída,*mas*ele*junto*

com*outros*como*a*penosidade,*o*avanço*da* idade*e*a*dificuldade*de*encontrar*

força*de*trabalho*contratada,*contribuem*para*a*criação*de*um*ambiente*favorável*

a* saída.* São* esses* elementos* que* precisam* ser* analisados* para* uma* nova*

aproximação*dos*agricultores*com*a*produção*orgânica.**
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A* incrustação* do* hábito* de* ser* orgânico,* como* afirma* Silva* (2010)*

quando*o*hábito*é*consagrado*ele*se*torna*“quase”*inabalável*e*foge*ao*controle,*

ele* é* apenas* reproduzido.* Ou* seja,* a* manutenção* dos* agricultores* é* um*

comportamento*que*está*além*do*controle*da*empresa,*dificultando*o*processo*de*

manutenção*da*produção.*Somente*o*que*está*ao*seu*alcance*são*alguns*fatores*

que* influenciam* o* comportamento,* mas* o* comportamento* em* si,* não* pode* ser*

controlado*pela*empresa.*

Novas* tecnologias* precisam* ser* pensadas* a* fim* de* tornar* a* agricultura*

orgânica*mais*prática*e*atraente.*Tecnologias*estão*em*fase*de*desenvolvimento,*

tais*como*uma*capinadeira*com*câmera*atrelada*ao*um*software*que*diferencia*

as*linhas*de*planta*de*soja*da*entrelinha*a*ser*limpada*e*também*a*utilização*da*

Eletroherb* na*entrelinha.*Contudo,* essas*ainda*dependem*de*altos* recursos* de*

investimento*e*somente*com*o*subsídio*da*empresa*torna7se*viável*ao*produtor.*

*

*
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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
Adaptado)de)Perondi)(2013))

!
Entrevistador:_______________________________________! ! _________Data:__!_M_!__M_____!
*Agricultor!(nome!completo):! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
eMmail!(do!informante):_! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Telefone:!residência:!(!!!!!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!___celular:!!(!!!!!!!)_______!!!!!!!!! !!!!!! ! !
!

!
Nº) Município) Linha/comunidade) GPS:________) Nº)Ponto:________)

! ! ! Latitude:!!!!!!!!!!º!!!!!!!!!‘!!!!!!!!!‘’!
Longitude:!!!!!!!!!º!!!!!!!!!!‘!!!!!!!!!‘’!

)

TODAS)AS)INFORMAÇÕES)REFERENTES)AO)ANO)AGRÍCOLA)2013W2014)(Set/2013WAgo/2014))
!

1)( FAMÍLIA E TRABALHO 

1.1(Composição da família (Informar a família residente na UP e os trabalhadores) 

Nome) Sexo)
(M/F))

Data)de)
nascimento)

Relação)com)o)
chefe)(A))

Estado)
civil)(B))

Tempo)de)
trabalho)(C))

Escolaridade)(D))

1! ! ! ! ! ! !
2! ! ! ! ! ! !
3! ! ! ! ! ! !
4! ! ! ! ! ! !
5! ! ! ! ! ! !
6! ! ! ! ! ! !
7! ! ! ! ! ! !
8! ! ! ! ! ! !
9! ! ! ! ! ! !
10! ! ! ! ! ! !
11! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

(A)) (B)) (C))Tempo)de)trabalho) (D))Anos)de)estudo)
1   Resp/Chefe 1  Casado  1   Tempo integral na UP (*) 0   Não alfabetizado 
2   Cônjuge 2  Solteiro 2  Tempo-parcial: trabalha fora e dentro da UP 1   Primeira série – 1º Grau 
3   Filho 3  Viúvo 3   Tempo-parcial na UP + Trab. Doméstico 2   Segunda série – 1º Grau 
4   Filha 4  Divorciado 4   Tempo-parcial na UP + Estuda 3   Terceira série – 1º Grau 
5   Genro 5  União Estável 5   Tempo integral fora UP (*)  4   Quarta série – 1º Grau 
6   Nora 6  Outros 6   Somente trabalho doméstico 5   Quinta série – 1º Grau 
7   Neto (a)  7   Somente estuda 6   Sexta série – 1º Grau 
8   Pai  8   Criança menor de 7 anos 7   Sétima série – 1º Grau 
9   Mãe  9   Idoso: apenas tempo-parcial na UP 8   Oitava série – 1 º Grau 
10 Avô  10 Desempregado 9    Primeira série – 2º Grau 
11 Avó  11 Não trabalha (deficiente ou inválido) 10  Segunda série – 2º Grau 
12 Irmão  12 Outro (qual? Especificar) 11  Terceira série – 2º Grau 
13 Irmã   12  Graduação incompleta 
14 Trab. contratado   16  Graduação completa 
15 Outros, qual?   18  Mestrado 
* Arrendatário ou proprietário 22  Doutorado 
** Pessoa entrevistada 
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2)( Para quem reside na Unidade de Produção, mas tem trabalho não agrícola: 

Primeiro)nome)da)
pessoa)

Ocupação) Setor)(F)) Local)(E))
Dias)trabalhados)no)

ano)
Remuneração)em)R$)

[indicar)se)p/mês)ou)p/ano])

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !

!

(F))Setor)da)ocupação) (E))Local)de)trabalho) )
1  Indústria 1  No domicílio ou na UP  
2  Comércio 2  Na localidade/comunidade onde reside  
3  Serviços Auxiliares (*) 3  No rural em outra comunidade   
4  Construção Civil 4  No centro urbano do próprio  município  
5  Transformação Artesanal 5  Em outro município  
6  Transporte/Comunicação   
7  Serviço Público   
8  Serviços Pessoais (**) (*) Exemplos de Serviço auxiliar: Veterinário, Advogado, Agrônomo, Técnico, etc. 
9  Outro, qual? (*) Exemplos de Serviços pessoais: Trabalho doméstico, Jardineiro, barbeiro, etc. 
10 Não se aplica   

 
 

3)( Qual a principal razão que levou os membros da família a trabalhar nas atividades não-agrícolas?  
)

_               
               
                
 

 
4)( Há aposentados e/ou pensionistas que reside na Unidade de Produção? 

1* Sim!(!!!!)! 2!Não!(!!!!)!!! 3!Não!sabe!(!!!)!

!

4.1) Em caso afirmativo, informar o tipo de benefício e o valor recebido durante o último ano agrícola? 
(Set/2013-Ago/2014) 

Primeiro)nome)da)pessoa)que)recebeu)o)
benefício)

Tipo)de)beneficio)
(1))Aposentadoria)

(2))Pensão)
(3))Ambos)(1)e)2))
(4))Auxilio)Doença)

Numero)de)meses)que)
recebeu)o)beneficio)

Valor)mensal)recebido)
(R$))

! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !

!
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5)( Estrutura Fundiária, Capital e Produção 

5.1 Área (ha) 

Própria Em Parceria Arrendamento Outra forma TOTAL 
De Terceiro Para Terceiro De Terceiro Para Terceiro 

       

5.2) Quanto paga pelo arrendamento [informar em dinheiro ou produto]?     . 

5.3) Quanto ganha com arrendamento [informar em dinheiro ou produto]?     . 

5.4) Quanto paga na parceria [informar em dinheiro ou produto]?       . 

5.5) Quanto ganha na parceria [informar em dinheiro ou produto]?       . 

6) Composição da área e 7) Produção [Ano agrícola de setembro de 2013 a agosto de 2014] 
 

Especificação Superfície plantada (ha) Quantidade Total 
Colhida 

Preço de 
venda (R$) 

7.1) Lavoura [Somente especificar produção se o produto é para venda]   
Cana Açúcar    
Fumo    
Mandioca    
Milho    
Milho safrinha    
Soja    
Soja safrinha    
Trigo    
    
    
    
Legumes, Verduras e Frutas [Somente especificar produção se o produto é para venda]  
    
    
Pastagem Anual e Perene [Somente especificar produção se o produto é para venda]  
Milho silagem    
Aveia/Azevém    
Pastagem perene:     
Feno    
    
   
Reflorestamento e extração de madeira  
Eucalipto    
Araucária    
    
S A U Total  
Matas e Florestas Naturais  
Benfeitorias (casa, estábulo, etc)  
Terras inaproveitadas   
Área Total  
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7.2) Produção de animais – efetivo de animais disponíveis e venda 
Inventário das Criações 

Raças – categorias 
Efetivo Número de Animais 

Vendidos 
Valor/animal 

Bovinos de Leite    
 Touros    
 Vacas     
 Novilhas    
 Bezerras    
Bovinos de corte    
 Touros    
 Vacas    
 Novilhos    
 Novilhas    
 Bezerros    
Bois para trabalho    
Aves    

Frango de corte    
Galinha caipira    

Peru    
    

Suínos    
            Suínos (leitão)     
            Suínos (para abate)    
            Matrizes    
            Reprodutor    
Ovinos/Caprino    
Eqüinos    
    
    
    
 
Produção animal: [Especificar se produção por dia, semana, mês ou ano] 

Especificação Unid. Quant. Prod. Preço de Venda 
Leite    
Ovos    
Mel    
Peixes    
    
!
7.3) Produtos processados ou beneficiados: 

Produto produzido Quantidade vendida Unidade Preço Médio de Venda por Unidade 

Queijo    
Salame    
Vinho    
Banha    
Schmier    
Conservas    
Derivado da Cana (_________)    
Manteiga    
Massa caseira    
Pão    
Sabão    
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8) Benfeitorias e instalações: (levantar todas disponíveis no estabelecimento) 

Especificação Quantidade 
(1) alvenaria 
(2) madeira 
(3) mista* 

Ano de construção  Área construída em m2 

Aviários     
     
     
Casas de empregados     
Estábulo     
     
Galpão de máquinas      
     
Armazém     
Pocilgas/chiqueiro     
Outros (especificar)     
     
* Considerar: Alvenaria com  menos de 50 anos – 1963;  

Madeira com menos de 30 anos – 1983; 
Mista com menos de 40 anos – 1973. 

 
9) Máquinas e equipamentos:  
 (levantar informação sobre o modelo do veículo/trator/equipamento) 

Especificação Quant. 
(*) 

Ano de 
fabricação Valor atual (R$) Observação 

[marca/modelo] 
Caminhão     
Veículo utilitário     
     
Colhedora  (modelo) Quant. Ano de 

fabricação Valor atual (R$)  

     
      
Trator (com menos de 20 anos-1993)     Potencia (cv) Tração 
      
      
      
      

Equipamentos (com menos de 15 anos-1998) Quant. Ano de 
fabricação. Valor atual (R$) caracterização 

Arado de tração mecânica     Discos!
Grade de tração mecânica     Discos!
Semeadora de tração animal     Linhas!
Semeadora de tração mecânica–fluxo continuo     Linhas!!
Semeadora de tração mecânica – precisão     Linhas!(soja)!
Ensiladeira     Linhas!
Roçadeira de tração mecânica      Largura!
Carreta agrícola     Toneladas!
Pulverizador tracionado     Comp.!Barra!
Pulverizador montado     Comp.!Barra!
Pulverizador autopropelido     Comp.!Barra!
Ordenhadeira canalizada     Teteiras!
Ordenhadeira não canalizada     Teteiras!
Resfriador de leite - a granel     litros!
Resfriador de leite – imersão de tarros     tarros!
Motor elétrico     Hp!
(*) Quando houver algum sócio: Divida o número de máquinas pelo número de sócios.  
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10) Quais outras fontes de renda a família contou no último ano agrícola     
  Tipos de rendas   (Não = 0 e Sim = 1) Valor (R$) total recebido  

(    ) Aluguéis recebidos de imóveis residenciais/comerciais  
(    ) Aluguéis recebidos de máquinas e equipamentos  
(    ) Remessas em dinheiro recebido de familiares de forma periódica  
(    ) Pensões judiciais  
(    ) Juros recebidos de empréstimos para terceiros  
(    ) Juros de aplicações financeiras ou poupança  
(    ) Outras rendas (especificar)  

 
11) Assinalar quais investimentos foram feitos no último ano agrícola? [Considerar inverno de 2013 a 
outono de 2014]  

Tipos de investimentos  (Não = 0, Sim = 1 e Não sabe = 3) Valor total gasto em R$ 
(   ) Aquisição de terras  
(   ) Aquisição de veículos (utilitários)  
(   ) Aquisição de equipamentos ou máquinas  
(   ) Aquisição de terreno na cidade  
(   ) Construção e reforma da casa  
(   ) Construção e reforma das benfeitorias da propriedade  
(   ) Investimentos na área ambiental (SISLEG, conservação, etc)  
(   ) Outros investimentos (especificar)  
!

!
!

 
12) Alguém de sua família gostaria de mudar para a cidade? 
 
1-(  ) Sim      2-(   ) Não      3-(   ) Não sabe/ não respondeu   
 
12.1) Se sim, apontar a razão pela qual o (s) membro (s) pretende (m) mudar para cidade: 
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 



 

 

MIGRAÇÃO FAMILIAR E SEU FUTURO 
 

13) Pesquisa sobre as pessoas que  SAÍRAM da propriedade, considerar também as pessoas que SAÍRAM E RETORNARAM a propriedade. 
 (do último ao primeiro que saiu)  
 
FILHOS (AS) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
Nome         
Idade atual – anos         
Sexo (M/F)         
Estado civil (B)          
Ano que saiu         
Idade que saiu         
Destino de saída (Tab. 1)         
Residência atual (Tab. 1)         
Porque saiu da residência (Tab. 4)          
Grau de Instrução ao sair (D)         
Grau de Instrução atual (D)         
Continua estudando (S/N)         
Atividade que trabalha (Tab. 3)          
Ano de retorno a região         
Ano de retorno ao município         
Ano de retorno ao meio rural         
Ano retorno a propriedade         
Por quê retornou (Tab. 2)         
 

(B)   TAB. 1   TAB. 2   TAB. 3   TAB. 4 
Cód.! Estado Civil  Cód. DESTINO E RESIDÊNCIA  Cód. POR QUE RETORNOU  Cód. SETOR DE ATIVI//  Cód. PORQUE SAIU 

1 Casado  1 Comunidade do município  1 Perdeu o emprego  1 Indústria  1 Trabalhar 
2 Solteiro  2 Sede do município  2 Estava ganhando pouco  2 Comércio  2 Estudar 
3 Viúvo  3 Cidade da região  3 Para exercer outra atividade na região  3 Serviços Auxiliares (*)  3 Casar 
4 Divorciado  4 Outra cidade do Estado  4 Não quis ficar longe da família/amigos  4 Construção Civil  4 Acompanhamento 
5 União Estável  5 Cidade de outro estado  5 Para ser agricultor  5 Transf. Artesanal  5 Outro 
6 Outros  6 Meio rural outro município  6 Aposentou  6 Transporte/Comunic    
   7 Faleceu   7 Faliu  7 Serviço Público    
   8 Permanece no local de destino  8 Outro  8 Serviços Pessoais (**)    
   9 Retornou ao estabelecimento     9 Agricultura     
         10 Outro    

(*) Exemplos de Serviço auxiliar: Veterinário, Advogado, Agrônomo, Técnico, etc.  11 Não se aplica    
(**) Exemplos de Serviços pessoais: Trabalho doméstico, Jardineiro, Barbeiro, etc.       



 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ANEXO&B&(&QUESTIONÁRIO&SEMI(&ESTRUTURADO&PARA&ENTREVISTA&COM&OS&
AGRICUTORES&PRODUTORES&DE&SOJA&



 

 

&QUESTIONARIO&SEMI(&ESTRUTURADO&PARA&ENTREVISTA&COM&OS&AGRICUTORES&
PRODUTORES&DE&SOJA.&

!
Modificado!e!ampliado!de!Agnes!(2014)!
Este! é! o! questionário! padrão! para! quem! se!mantem! na! produção! de! soja! orgânica,! as! questões!
entre!parênteses!são!as!adaptações!para!a!entrevista!com!os!produtores!que!deixaram!a!produção!
de!soja!orgânica.!
&
&
Entrevistado!(s):!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
Município:!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
Localidade:!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
!

1) Trajetória da família na agricultura 
&
1.1(& Quando! e! porque! iníciou! a! atividade! na! agricultura?! Seus! pais! trabalhavam! nesta! área!
também?!
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & .&
!
1.2(&Você! já! interrompeu/mudou!da!condição!de!ser!agricultor?!Em!relação!a!agricultura,!não!o!
sistema!de!produção!!
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & .!
!
1.3(!Os!filhos!ainda!estão,!saíram,!ou!voltaram!para!a!agricultura?!Por!que!isso!aconteceu?!
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & .!
!
1.4(&O!Senhor!vê!futuro!na!agricultura?!
1U(!!!)!Sim!! !!!!2U(!!!)!Não!! ! 3U(!!!)!Não!sabe/!não!respondeu!!
Porque?!& & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & .!
!
1.5(!O!Senhor!gostaria!que!seus!filhos!seguissem!a!profissão!de!agricultor?!
1U(!!!)!Sim!!!!!!!!!2U(!!!)!Não!!!! 3U!(!!!)!Não!sabe/!não!respondeu!!! 4U(!!!)Não!se!aplica!
!
!
1.6(!Existe!algum!membro!da!família!(filho!ou!outro)!que!o!Senhor!prevê!que!continuará!a!trabalhar!
em!sua!propriedade!depois!que!o!Senhor!não!puder!mais!trabalhar!nela?!
1U(!!!)!Sim!!!!! !!!2U(!!!)!Não!!! 3U(!!!)!Não!sabe/!não!respondeu!!



 

 

2) A soja orgânica e sua trajetória 
!
2.1(!Motivo,!porque!começou!a!produzir?!De!quem!foi!a!iniciativa?!Por!quantos!anos!desenvolveu!
esta!atividade?!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.2(!Teve!registro,!selo!e/ou!certificação?!!(!!)!sim!!(!!)!não! (!!)!não!passou!da!fase!de!obtenção.!!
Qual!e!como!foi!o!processo?!
.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.3!Principais!canais!de!comercialização!ao!longo!dos!anos!de!produção:!&
.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.4(!A!forma!como!você!ORGANIZA!(ORGANIZAVA&a&sua&produção&quando&orgânico),!desde!as!
decisões!de!(1)!como!e!(2)!o!que!produzir!até!suas!estratégias!de!(3)!negociação!e!comercialização!
da!produção!está!baseada!em:!
(! !!!!!!)!ensinamentos!adquiridos!pelos!pais/avós!ou!outros!parentes!!!
(! !!!!!!)!experiências!adquiridas!com!cursos!de!capacitação!!
(! !!!!!!)!experiência!adquiridas!com!consumidores/intermediários!
(! !!!!!!)!aprendizado!com!os!outros!produtores!vizinhos!
(! !!!!!!)!influência!de!alguma!empresa!
(! !!!!!!)!influência!da!assistência!técnica!
(! !!!!!!)!Outros.!Quais?!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
Questões&2.4.1&e&2.5&somente&para&produtores&que&deixaram&a&produção&de&soja&orgânica.&
!
2.4.1(&Houve&mudança&nas&influências&de&tomada&de&decisão&ao&deixar&de&ser&orgânico?&
(& )&Não&
(& )&Sim&
&
& Se&SIM,&em&que&são&baseadas&as&suas&decisões&HOJE:&

(! !!!!!!)!ensinamentos!adquiridos!pelos!pais/avós!ou!outros!parentes!!!
(! !!!!!!)!experiências!adquiridas!com!cursos!de!capacitação!!
(! !!!!!!)!experiência!adquiridas!com!consumidores/intermediários!
(! !!!!!!)!aprendizado!com!os!outros!produtores!vizinhos!
(! !!!!!!)!influência!de!alguma!empresa!
(! !!!!!!)!influência!da!assistência!técnica!
(! !!!!!!)!Outros.!Quais?!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
&
2.5&Em!que!momento!decidiu&interromper!a!atividade?!Por!quê?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!



 

 

2.6(!Houve!mudanças!na!produção?!
Quais!fatores!influenciaram!na!mudança?!!
Quanto!ao!número!de!pessoas!que!trabalham!na!atividade?!
Quanto!as!inovações!na!estrutura!física,!equipamentos,!produtos,!veículo,!tecnologias?!
Quanto!ao!tempo!dedicado!a!produção!de!soja!e!as!demais!atividades?!
O!que!conduziu!a!essas!mudanças?!
(E&essas&modificações&influenciaram&a&deixar&a&produção&orgânica?)!
Teve!alguém!que!influenciou?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.7(! Quanto! ao! ambiente! comercial,! houve! mudança:! no! número! de! empresas! interessadas! na!
atividade,! nos! canais! de! comercialização,! na! sua! forma! de! negociar?! Se! sim,! porque! isso!
aconteceu?!(Isso&influenciou&na&decisão&de&parar&a&atividade?)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.8(! Se! houve! comercialização! com!mais! de! uma!empresa,! você! sentiu! alguma!mudança!na! sua!
relação!com!o!técnico!responsável!e/ou!com!a!empresa!ao!mudar!a!empresa!de!comercialização?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.9(!Você!percebeu!se!houve!diferença!nos!produtores!de!soja!orgânica!da!região?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.10(!Você&(ainda&acompanha&a&produção&orgânica)&participa&de&dias&de&campo,&tem&contato&
com&produtores,&técnicos&ou&empresa?&Como!você!pensa!a!produção&orgânica,&como&você&a&
vê!para!os!próximos!anos?!Você!pensa!em&continuar&(retornar)?&(Se&sim,&aumentaria/diminuiria&
a&produção,&e&a&comercialização&seria&em&que&local?)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.11!Você!acredita!que!as!próximas!gerações!(filhos,!netos)!darão!continuidade!(possam&voltar&a&
investir)&na!atividade?!Por!quê?!Como&eles&veem&a&atividade,&é&muito&diferente&de&você?&
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.12(&Quais!os!aspectos!considerados!para!que!o!senhor!confie!em!alguém?!



 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
2.13(& Empresas! de! comercialização! de! soja! orgânica! que! passaram! na! microrregião! de!
Capanema.!Qual!era!o!nível!de!confiança!na!empresa,!na!assistência!técnica!e!nos!gerentes!e!
proprietários:!
!

& Não!
interagiu!

Interage!ou!interagiu!

Qual!o!
período?!

Confiança:!
!

(1)&nenhuma&confiançac!(2)&pouca&confiançac!
(3)&razoavelmente!

(4)&confiac!(5)&muita&confiança!
Empresa!(gerencia!e!

propriedade)! Assistência!técnica!!

A.&Terra&Preservada& ! ! ! !

B.&TOZZAN& ! ! ! !

C.&TP&&&T& ! ! ! !

D.&Agroorganica&& ! ! ! !

E.&GAMA& ! ! ! !

F.&Biorgânica& ! ! ! !

G.&GEBANA& ! ! ! !

H.&Outras.&Citar:&
&

________________&
&

________________&

! ! ! !

!



 

 

3) Ações públicas/políticas locais e regionais 
!
!
3.1(&Órgãos! públicos! locais! e! regionais! que! a! família! interage! ou! interagiu! na! atividade! de!
produção!de!soja!orgânica.!

Órgãos!públicos!locais!e!
regionais!

Não!
interage!

Importância:!
!

(1)&nada&importantec!(2)&pouco&importantec!(3)&razoavelmente!
(4)&importantec!(5)&muito&importante!

Desde!
que!ano?!

Interagiu!na!produção!
orgânica! (Interage&HOJE)&

A.!Secretaria!de!
Agricultura! ! ! ! !

B.!EMATER! ! ! ! !

C.!Sindicato!dos!
trabalhadores!rurais! ! ! ! !

D.!Prefeitura! ! ! ! !

E.!Universidades.!Citar:!
!

________________!
! ! ! !

F.!ONG´s.!Citar:!
!

________________!
! ! ! !

G.!SENAR! ! ! ! !

H.&Outros.!Citar:!
!
!
!
!

____________!
!

________________!

! ! ! !

!
!
3.2&Em!quais!destes!órgãos!houve!uma!mudança!na!importância,!ao!longo!do!tempo!e!por!quê?!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!



 

 

3.3& Há! interação! da! família! com! estes! órgãos:! modificaram! a! atividade,! no! que! se! refere! à!
recursos,!eventos,!cursos,!informações,!experiências,!conhecimentos,!melhorias!técnicas,!projetos,!
locais!de!comercialização?!Influenciaram&a&entrada&(e/ou&saída)&na&atividade?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
3.4&Há&(havia)!organizações!sociais,!como!associações!de!agricultores!ou!outro!(no!município!ou!
região),! tendo! em! vista! reivindicar! ações! locais! para! a! produção! orgânica! de! soja?! Estas!
mobilizações! tinham! efetividade?! Você! participa! (participava)! destas! mobilizações?! De! que!
forma?!Houve!mudanças!no!contexto!destas!mobilizações!(de!influências!e!efetividade)?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
3.5& Quais! são&(eram)&as!principais! lideranças! locais!na!atividade!de!produção!orgânica!de!soja?!
Como! este!líder!participa!das!suas!atividades?!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .!
!
!
!
!
!
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ______________________________________________, confirmo que recebi as 
informações necessárias para entender porque e como este estudo está sendo feito. O(a) 
pesquisador(a) se comprometeu a manter o meu anonimato. Compreendi que: 

→ não sou obrigado/a participar desta pesquisa e minha escolha será respeitada. Se eu quiser 
desistir, em qualquer momento da pesquisa, minha vontade será respeitada; 

→ se eu permitir, a conversa poderá ser gravada para que o(a) pesquisador(a) possa me oferecer 
maior atenção, não tendo que anotar tudo que for dito. As falas serão transcritas e as gravações 
digitais serão guardadas por cinco anos, por determinação das normas de pesquisa. Somente os 
membros do grupo de pesquisa terão acesso às gravações; 

→ se poderá registrar minha imagem em fotografia e esta poderá ser utilizada em publicações 
e/ou apresentações referentes a este estudo;  

→ ao fim desta pesquisa, os resultados do estudo poderão ser divulgados e publicados; 

→ na divulgação desses resultados, o meu nome não aparecerá. Minha identidade ficará 
protegida; 

→ se eu tiver dúvidas sobre este estudo, poderei telefonar para (46) 3220-2541 ou (49) 9156-
6549; 

Aceito participar deste estudo e autorizo a publicação das informações por mim fornecidas para 
a pesquisa “Mudança(s) Institucional(is) na Agricultura Familiar: a Produção de Soja 
Orgânica”. 

 

 

Capanema ______ de ______________ de 2014.    

 

(  )(



 

 

!

!

!
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