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!_~_Considerações Preliminares 

A predominância de relações de produção não-capitalistas 
na egricultura ,de uma formação social, na oual o modo de produção capi- 

, , 
talista e dominante, tem sida, nas ultimos tem~os, o ponto dnde tem se - , , 
concentrado a atençao de um apreciavel numero de interessados no estudo 
do processo de desenvolvimento brasileirà, que buscam nas especificida 
des d~s formas de relacionamento entre a agricultura e o capital o en- , 
tendimento do papel realmente desempenhado pelo setor agricala nesse pr_E! 

ce~so, depois de ultrapassadas as teses que o apontaram o~mo tendo sido 
apenas um obstáculo. 

Para Sérgio Silva, (1) uma das questões mais importan- ~- , 
tes da analise do desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasi- 
leira é a compatibilidade entre a desenvolvimento relativamente impor 
tante do cap_italismo _no conjunto da economia e a manu~ençãa de relações 
predominantemente não-capitalistas na ~gricultura (2). A caracteristi- - , , ,.. 
ca marcante da expansao capitalista na atividade agricola e a persisten . . - 

- ' - - ' .l"t,. eia das relaçoes de produçao tradicionais, que sao inco~por.adas a dina- 

mica da-acumulação dapitalista sem que estejam diretamente subordinadas 
ao capital. Embora não se p~ssa generalizar esta afirmação para a agri . - 

,-:. ..• . \ 

( 

cultura como um todo, pois existem segmentos onde a penetração do capi 
tal é bastante avançada, pode-se dizer, no entanto, que isto não ocorre 
apenas com o setor agricala, como evidencia FraRcisco de Dli~eira, em 
relação ao Setor Serviços no Brasil, Referindo-se à substituição da mo 
delo agrário-exportador pelo urbano-industrial, no qual o elemento es 
tratégico para definir o conjunto das relações de produção na economia 

como um todo passou~ ser o tipo de relação de produção estabelecido en 
tre o capital e o trabalho na indústria, diz Oliveira: 

· (l) Cf. Sérgio Silva - "Formas de Acumulação e desenvolvimento do Capi- 
- _ = =-~-~~.?:~~..S,..!J~~~_p.911 in =-- J4a ime_J:ins~k~ ( 9E.9 ~, Capi Ja 1 e Trabalho no - - · - · Campo, - Sao +auro ;~ü"cJ.. 1.eL;, J.'=J}'l, {µdQ. ?) • 

(2) Originalment~ o autor se refere a formas pré-capitalistas, mas no 
sentida de nao serem capitalistas ou,pelo menos, naa especificamen 
te capitalistas Para evitar passiveis problemas de interpretação, - 
convém esclarécer, desde logo, o significado atribuido neste traba 
lho ao conceito de formas não-capitalistas de produção: trata-se de 
formas de produção nas quais o produtor direta não está totalmente 
separada dos meios ae produção e nas quais a agropriação do exceden 
te nãa,se dá ao nível da produção. Ver, a prop~sito, O Caoitai,cap: 
VI (Inedito) • 

• 
'---- •... -:•· 



·. 

.2. 

"(.~M) longe dd modelo •Cl~ssica• em qu~ esse elemento es 

tratégico tende a •exportar-se~ para a restante da economia, no ca- 
, I A . , 

ao brasileiro - e e FOssivel reconhece-lo em outros paises - a impla!!_ 
t~çê~ dss rijvas relações de p~Dduçê~ no setor estr2tégic~ C3 ~cc~cw.i= 
tende, por razões em primeiro lugar históricas que se transformam em 

razões estruturais, a perpetuar as relações não-capitalistas na agri- . . 

cultura e a criar um padrão não capitalistico de reprodução e apropria 
ção do excedente num setor como o de Seryiços.·A especificidade de 
um tal modelo consisti~ia em reproduzir e_criar_uma longa 'periferia' 

• - - , - 4 - onde predominam padroes nao-capitalisticos de relaçoes de prnduçaa,cE!_ 
mo forma 'e meio de sustentação e alimentação da crescimento dos se 
tores estratégicos nitidamente capitalistas que são, a longo prazo, a 
garantia das estruturas de dominação e reprodução do sistema" (3). 

r> 

Fica claro, assim, que a compreensão da desenvolvimento do 
capitalismo no Br~sil requer, necessariamente,o estudo da contribui 
ção da agricultura para o processo de acumulação capitalista no conjun 

. , 
to da economia, em ·especial daquela que foi feita.atraves da forneci- 

mento de maciços contingentes.populacionais que iriam compor a força 
de trabalho das cidades - permitindo uma redefinição das relações ca 
pital x trabalho, que ampliou as possibilidades da acumulação indus 
trial - bem como, pelo abastecimento de alimentos· e matéria-primas a 
baixos preços, o que é feito sem que na produç~o destes os·investimen 

tos de capital participem diretamente. 

xxxxxxxxxxxx 

Presencia-se,na momento, um esforço para reconstruir o 

/

processo histórico do setor agrícola brasileiro - do qual é agente o 
Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agricola - o que, certamen 
te, proporcionará uma melhor ~compreensão da sua pa,rticipação no dese.!:!. 

--=-· -vê'ltrimelííoglôDãI · cm""\féwr'10,i.·:.:ã:'" t:· 1!rec..1.=so -cfüe-sê-tenha presente, no 

entanto, dadas as características po~tinentais do pais, a necessidade 
- A dessa reconstruçao contemplar as particularidades da dinamica de cada 

(3) Cf. Francisca de Oliveira. 11A Economia Brasileira: Critica à Razão 
Dualista" - jn Seleções Cebrap, no 1, São Paulo, Brasiliense,1977. - - 

' . ..._, "'; . ·•'. 
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- , . , - regiao, de resto originaria·s da propria complexidade da f'crmaçáo hi~ 
·tÓrica brasileira, e bem assim, a forma coma, regionalmente, o se- 

, . 
t~r agricola se articula com os outros setores e se insere na econo- 
~ia naoionai. Nesse contexto, ganham enorme significação os es~udos· 

_1 sobre as,regiÕes m~nos,desenvolvidas do pais, por serem menos conhe 
cid~s. So esta razao ja bastaria para justificar uma pesquisa sobre 
as relações de produção na agricultura d3 Território da Amapá. 

II - Revisão Sucinta da Literatura 

É extremamente reduzida a bibliografia sobre o Território 
, - Federal do Amapa, quer seja em relaçao aos pspectos gerais de sua 

~ 
realidade economica social ou, mais especificamente, sobre o seu 

setor agricola. Em particular, abrangendo o tema·r~laçÕ:!s de produção 
na agricuitura,'qu~ é o assunto des~e trabalho, nada.foi. escrito atÉ· 

hoje. Emfunçãa dessa restrição, a revisão da literatura será aprese!!, 
tada de forma dedutiva, isto é, referir-se-á ao macro-sistéma no qual 

, , 
esta Jnserido o Territorio, tirando dele hipoteses·pertinentes ao mi- 
crosistema consideradJ. 

1) A evolução recente da politica e da.economia 

Foi com a revolução de_ 1930 que as ~-bu~guesias _agrária e 

comercial, ligadas ao setor externa, per~er~m--~- controle ex~lusi_v~ do 
poder para as classes urbanas emergentes. Ainda que não tenham per -~- .. - ----. - 
dido completamente o dominio do poder politica fe~eral e nos princi- 
pais Estados da União, a revolução de 1930 representou uma derrota das ---=---- -- ·- 
classes sociais rurais para as classes sociais urbanas, proporcionan- 

-~ --- ·-A~ A 

da a emergencia do mocelo economico de base urbano-industrial em 
substituição ao agrário-exportador. Mesmo considerando que somente a- 

~-=..;=-=-:-..,..........!""~---~-=---~--=..:.----.a..;...---.;;.-· - -~-~~ .•. - ... _._,_. - .::..,.. -· :--;:o· ·-----;- - ---- . - - . - 

- pos--a---passagem de metade dos anos cinquenta e que a supremacia do se- 
tor agricala venha parecer mais nitida, quando a participação daque- 

' , - lena renda interna supera a deste, e nos anos trinta que saa criadas 
as condições politicas que iriam favorecer a futura hegemonia do se 

tor industrial • 

.•. . 

\ 

--~- ··~ . .......•... 
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- , A reordenaçao de forças ~,a estrutura da ecunnrní.a apos a 
revolução de 30, agora sob 'o comando do setor indust~ial, não pode, 
porém, prescindir ça participação da agricultura. Embora despojado 

de·liderança, era o setor agrário o Único capaz de gerar as divisas 
. - , 

que iriam pagar as importaçoes de bens de capital e materias-primas 
industriais necessárias para a nascente industrializc•,ç~ b r asilei- 

, ·- ra. Alem disso, o processo de acumulaçao urbano-industri~l reqµeria 
. ' que a agriDulf;ura atendesse as necessidaees alimentates das massas 

urbanas com alimentos a bàixo pr~ço, de mad3 a não elevar o custo de 
- - i , · reproduçao da mao-de-obra, assim como,que fornecesse meteria-prima a 

baixo custa. n 
_,,___ 

' Nessa perspectiva, a rearticulação das forças sociais in 
ternas interessadas na reprodução,do capital deveria ser.feita no 

sent,ido de apenas afastar a classe dos proprietários rurais do coman 
da da economia, sem, no e~tanto, exclui-la totalmente, nem da estru 
tuta do pdder, nem dos ganhos da expans~o do sistema. Esse novo ''pac- 

to estrutural", como o c~ama Francisco de Oliveira,"( ••• ) 
macias de acumulação distintos entre :JS setores da economia - , . 
por essa preservaçaa e que formas nitidamente capitalistas 

, 
preservara 
( ••• ) e 
de p'rodu- 

: 
ção não penetram ~otalmente na área rural, mas, bem ao contrário, con 
tribuem para.a reprodução tipicamente não-capitalista" (4). 

Na passagem da economia de base agrário-exportadora p3ra 

urbana-industrial, a solução do chamado "problema agrário"~ um 
ponto fundamental para a reprodução das condições da expansão capita- 

, - lista. Trata-se de mobilizar o Estado para, atraves da construçao de 
infra~estrutura, especialmente a rede rodoviária, viabilizar a absor 
ção de largas faixas de terras desocupadas, por um enorme contingente 
de mão-de-obra desapossada.' É um complêxo de. soluções ·que tem como 

denominador comum a permanente expansão horizontal da ocupação, com 
, , . - , 

baix!ssimas indices de capitalizaçao e ate mesma sem qualquer capital! 
zaçãa pr;vie, que funciona como prepa;sçio de terreno para futura im 
plantação ~e empreendimentos capitalistas. (S) 

( 4.) francisco de .Dliveira, op •. ci t. 
(51 Francisco de _Oliveira~ o p , cit •. 

\ 
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O posseiro esmata a area e -planta cultu~as temporar1as; nesse pro- 
cesso ele está abrin~o caminho para o futuro plantio de culturas 

permanentes, ou para formação de pastagens, que nã~ serio dele, de 
vez que não conseguirá obter a posse definitiva da terra. Há,assim, 

uma transferência de trabalho morto, que o proprietário incorpora 
ao valor da terra, sem ter~lhe custado nada. 

• 5 • 

Esse é um fenômeno que __ oco r r e tant_o na abertura de fron 
teiras externas como !nternas, e~bora seja mais .viável naquelas do 
que nestas. No caso da fronteriaflexterna. o processo· se.dá median 

t~.o avanço da- fronteira agrícolá que,sob dadas condições históri- 
r> cas, se expande com a rodovia, como ê o cas_o ao norte do P·a;aná, com 

o surto do.café nas décadas de 40 e 50; do Maranhão, com a penetra 

. ção do .arroz e da pecuária; da Amazônia, com a construção .d e Belém- 

Brasilia, na década de 60,e da Transmazônica, na década de 7Ç. O 

1 
Território d? Amapá se insere no ~uadro geral com a construção da 
~odovia Macapi-Oiapoque, nas d~cadas de 50 e 60; e da Perimetral Ner 

te (quando é alcançada a ~hamada 11Última fronteira"), na dêcada de 
70. 

21_ Frente ae expan.sã·o .•.. "diferentes interpretações sócio~ 
,ec·onômi·cas -:· 

'• 

A atual configuração geográfica do Brasil se deve aos m~ 

vimentos expansionistas, no sentido litoral - interior do continen 

te, que ocorre.rama partir do descobrimento e que tiveram como co~ 
sequência empurrar a fronteira õrasileira.õem para Oeste da linha 
limite inicialmente traçada, que ·era a do ~ratado de To,{a.esilhas • 
A incorporação.dessas áreas ao espaço político brasileiro foi fei 

ta através de ne~ociações de tratado de limites nas quais o argu- 

' ·~ 
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mento básico, desde o períod~-colonial atê o século atual, foi sem 
pre o princípio "uti ··possidetis". (6) ... 

O tipo de co Lon Lz aç'âo que sofreu o Brasil ensej_ ou, po r êm , 

que em muitos casos a posse não tenha. sido absolutamente definitiva-, 

r~sumindo~se mesmo, em alguns casos extremos, a meras incursões ou 
expedições e~ploratórias. A posse efetiva de uma área estava umbili 
ca~mente ligada à possibilidade -~e·sua exploração econômica. O ca 

ráter cíclico de economia coloni~l, por outro lado~ levava a que 

quando uma at~yidade econômica perdia o interesse - seja pelo esg2 
r tá~ento dos r~cursos naturais, como nos casos de exploraçfies mine- · 

ral, seja _pelo aviltamento dos preços do mercado internacional, no 
caso da agricultura - a região onde se realizava voltava a uma 

(6) Referindo-se ao emprego do uti possidetis nas negociações para 

fixação ·_de limites, quando se. estabelece num limite novo ou 
quando se pretende adotar outro traçado, devido _ã perda deva 
lidade do anterior, diz Hildebrando Accioly: "Neste caso,( ... ) 
pode ser invocado num princípio, que apresenta critêrio muito 
razoável ( ... ) e, na falta de outro, como que se imp5e: ~ o 
do uti possidetis. ( ••• ) No Brasil se dava ao uti possidetis o 
Ünico sentido que ele poderia razoavelmente ter, isto é, o de 
posse real .e efetiva, herdada pelos países americanos ao tempo 
de.sua ind~pend~ncia. (.~.) A significaçio juridica do princí 
pio não pode ser diferente da que sempre.lhe foi dada no Bra- 

, sil. ( ••• ) Em ·seu verdadeiro sentido, o uti possidetis sitnifi 
ca posse contínua e prólongada, tranquila e pacífica, indepen~ 
dente de quàlquer outro título". 

_ E ainda o mesmo autor, quando trata do estabelecimento de 
limites entre os países de origem es~anhola e o Brasil, que 
diz:''( ..• ) não havia entre eles (paises de origem espanhola) e 
o Brasil, na éEoca das respectivas emancipações políticas, nu 
nhum tratado valido( ••• ). Nessas condições, ( ..• ) o único re 
curso era o uti possidetis de fato, era a posse·real e efetiva~ 
Foi isto, aliás. reconhecido, explícita ou implicitamente. em 
virios tratados de limites celebrados entre o Brasil e seus vi 
zinhos". Cf. ·Hildebrando Accioly - Manual de Direito Internacio 
nal Pfiblico, Sio Pãulo, ~araiva, 1953. 
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situação de maior ou.menor mârgilidade, ~e acordo com sua capaci- 

dade de adaptação ao.novo ciclo econômico. Acrescentando a isso , 
"(.:.) o fato de q_ue vastas áreas compreenàidas dentro de nossas 

fronteiras políticas, devido à enexistência prática de ince~tivos 
eoonõmicos de qualquer espécie, foram contornadas, na época de . . 
fixação das f79nteiras, entenderemes a existência em nos9es dias 
de áreas a í nda sujeitas a frentes de expansão da sociedade brasi 

leira" (7). 

Foram os ge9grâfos os 
fl . 
p·rimeiros a se interessar pelo es 
--------- ,..__ ~r __ ..__.~ -·-- •---·---• - - -- 

Wai bel ocupou-~e do estudo das tudo das frentes no Brasil. Leo -------- ~ ---· ----- ---- 

f r en t es _piqneir·as (8). Para Waibel, o conceâ to de pioneiro se re- 
fere a algo mais além do conceito de 11frontiersman11, isto é, de 

·um elemento que vive numa front~ira espacial. O pioneiro, segundo 
ele, 11( 

••• ) procura não só expandir o povoamento espacialmente, 
mas , também,·_ intensificá-los e criar novos rumos e ma.is elevados 
padrões de vida. Sim, empr.egamos o conceito de ·pioneiro também 
para indicar a introdução de melhoramentos no campo da técni~a e 
mesmo de vida espiritual! ( ••• ) Somente ele é capaz de transfor 
mar·mata virgem numa paisagem cultural e de alimentar um grande 
número de pessoas ·numa ârea pequena ( ••• ). Então, os preços da 

. l ,, . 

ter.ra elevam-se ve~tiginasamente, as matas são derrubadas, casas . . 
e ruas sao construídas, povoados e cidades saltam da terra quase 

que da noite_para o dia, um espírito de arrojó e de otimismo inva 

de toda a população" (9). 

Para Josê da Souza Martins (10), o conceito do geogrâfo 
acentua a dimensão ~rbana como contitutiva da paisagem, o mercado 
constitutivo da economia, a urbanização do comportamento e a im 

plantação da ment~lidade rac1onal, pressupondo que na zona pionei 

(7)Cf. Otávio Guilherme Velho·- "Frentes de Expansão e Estrutura 
Agrária11 - Rio de Janeiro. ZAHAR, 1972. 

· (8) Cf , Leo Waibel .• "As Zonas Pioneiras do Brasil" - Revista 'Bxa s i 
leira de Geografia - Ano XVII, n9 4, 1955 • . 

(9) Cf.Leo Waibel, op. cit. 
(10) Çf.Jos; de Souza Martins - ''Frente Pioneira:Contribuiçio para 

umà Caracterização Sociológica" in Capitalismç, e Tradicion:i.lis 
mo - São Paulo, Pioneira, 1975. - · 

' 
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ra ·. se realiza um es t í l.o pa r.t Lcu l a r de vida. Con trapondo ã essa 
ce.rac t.er í z aç ão geogrâfica, uma caracterização sociológica, diz 

Martins: 

r> 
1 

"Se, quanto ã geografia o fato fundaméntal e signific~ 

tivo da zona pioneira ê a cidade~ a modernização que através d~ 
la se implanta, no que respeita ã soeiologia esse não ê necessa 
riamente o fenôme~o·mais importante.· Sociologicamente, o .que~irn 
porta é descobrir quais são as relações sociais que tornam ·sing~ 

1 - 

lar o sistema social na zona pioneira.( .•• ) As relações sociais 

que definem a sociedade na zona pioneira não constitu~m resulta 
do do aparecimento da zona pionei~a mas s~o as relações .sociais 
necessárias ã sua implantação. E essa a única relação possível , 
no ~aso, entre o geogrifico e o social, isto ê, essas relações· 

sociais t,m corno primeira cara~terfstica o fato de que articulam 
a yida social deslocando-se geograficamente, mas preservando- se 

enquanto modalidade de relacionamento entre pessoas" (11). 

Considerando a distinção que faz Arthur Neiva (12) en 

tre fronteira econômica e fronteira demográfica, a frente pione~ 
r a , segundo Martins. corresponderia à_ fronteira econômãca , /., 

faixa situada entre as duas fronteiras; que constituiria a fre~ . . - 
te de expansão propriamente dita. Nela a vida econômica, embora 

,,.--.. não esteja voltada para relações com o mercado, também.não pode 

ria ser classif~cada como econômia natural, pois produz bens 
que assumem valor de troca no mercado. Para Martins seria''( •.. ) 
uma economia do excedente, cujos participantes dedic~m-se princ! 
palmente à própria subsisténcia e, secundariamente, ã troca de 

produto que pode ser obtido com os fatores que excedem às suas . / 

necessidades ( .•• ).~essa faixa, com suas pecualiaridades econ~ 
micas, que se pode conceituar. como ~rente~de expan~ão. E isso 

01) Cf. Josi de Souza Martins, op. cit. 
(12) Cf. Arthur Hehl Neiva - '' A imigração na polftica brasileir~ 

de povoamento'' - Revista Brasileira dos Municipios - Ano II. 
n9 6, 1949. ----- 
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porque essa frente se constitui em decorrência da ~nstauração de 
um estado ôe1insuficiência econômica' que se realiza na fronteira 
econômica pelo 'incremento demográfico, sem correspondente expan- 
são nos meios de ~anhar a vida'( ••• ). ·Assim sendo, a frente de 
expansio se iniegra na economia de mercado de dois modqs: pela 

absorção do excedente demogrâfic9_ que não pode ser cnntido den 
tro da fronteira econômica e pelai produção de excedentes que se 

realiza como mercadoria na econoJla de mercado'' (13). 

Cabe tecer aqui algumas considerações acerca dessa for 
mulação de·Martins, especialmente sobre o seu conceito de fronte_! 
.r~ econômica e a localização da frente de expansão fora dela.Quan . - 
do o· autor admite que a economia da frente de expansão não .pode 

ser classificada como economia natural, porque está integrada - a 
economia de .me r cado pela µ-_odução e comercialização de excedentes, 
está, t.ambêm , impl ici t amen't.e , admitindo que a Er en te de expansão 

se situa na fronteira econômica. E verdade que a produção da 
frente de expansão não é uma produção plenamente capitalista, mas 
isto não quer dizer que não seja econômica. Ao que parece, quando 
Martini se refere a fronteira1 econSmica esti,· na.verdade, conside 

rando-a no sentido'de ser especificamente capitalista. 

Na· conçepção de Otávio Velho, as frentes de expansão são 

"(.~.)' constit~idas dos segmentos extremos da sociedade brasilei- 

ra que se internavam em áreas antes não exploradas e apenas ocup~ 

das por sociedades indígenas" (14). Esta ·ê a caracterização que 

mais se aproxima do tipo de frente de expansão que ocorre no 
Território do ~apâ, e não por coincidência é que o autor, anali 

sanda o increment~ demogrifico, ocorrido na década de 50, em vi 
rias regiões brasileiras - indicador que, segundo ele, se não 
explica a oco_rrência de uma frente de expansão, denuncia sua ex í s 
tência - indicou o Território do Amapá como sendo uma zona que 

(13) José de Souza M~rtins, op. cit, 
(14) ct. Otávio Velho, op. cit. 
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estaria sujeita à fr~ntes de expansão naquele período (15). 

Todavia, segundo Velho. referindo~se ~ sua caracteri 
zação de frente de expansão, "( ••• ) o processo histórico brasi 
leiro implica nio s5 um limite ~ai~ ou menos definido da ocupa 
ção a cada momento, m~s também a ;existência de ~reas que se man 
tiveram at~ recentemente marginai~zadas dentro de·regiões de 
c~lonizaçio antiga ( •.• ) ou de o~tras que, rap5s uma decadência 
cíclica, volta~am a ser objeto de interesse de"reocupaçio · num 
outro momento ( ..• ). Temos tido também alguns casos de áreas que, 
especialmente nos Ül times tempos, graças a determinadas co.ndições, . . 
conseguem assegurar, em grau maior ou menor, a manutenção do seu 
crescimento.· Em certos casos excepcionais. âreas como estas con 
tinuam, durante um período relati~amente longo, a absorver gran 
des contigentes populacioriais. ~ para esses casos, aparentemente, 
em suas manifestações mais típicas, que Waibel reservou • a 
expressão frentes pionei~~s" (16). 

Ao que parece, a dtstinç~o fundamental.da frente ·pio 

neira para a frente de exp~nsão reside na forma de apropriação 
da terra e as consequências que isso tem na estrutura das rela 
ções sociais de ~roduçao. Na frente de expansão - diferentemente 
do que ocorre ~a frente pioneira, na qual a existência da propri~ 
dade privada da terra ê condição bâsica - _as relações de produção 
fundamentais não são determinadas pela produção de mercadorias , 
pois a apropriação da terra não ê feita como empreendimento capr 
tâlista.Q que caracteriza a frente de expansão é justamente o uso 
privado de ~erras devolutas, em que estas não assumem equivalên- 
cia de mercadorias, A figura ~entral da frente de expansão é o 
ocupante ou posseiro, Jâ na frente pioneira a terra nao e 

(15) Cf. Otâvio Velho, op. cit~ 
(16) Cf. Otávio Velho, op. cit. 
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simplesmente ocupada, mas comprada. Desse modo, a renda da terra 
se l~p5e como mediaçio entre o homem e a sociedade. A terra na! 
sa a ser equivalente de capital e é através da mercadoria que 
o sujeito tra~a suas relações sociais, que não mais se esgotam . . 

no ãmbito do ~ontato pessoal. S · o fÚncionamento do mercado que 
passa a ser·o regulador de riqueza e da pobreza na sociedade.(17). 

,, 

, 

'"""'''' '' ',,, 
(171_ Cf. Josia de Souza Mae t Lns , op , cLt , 

·-·~ 
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I!I - A Reâlidade Regional 

O Amapâ ê um Território Federal criado através do Decr~ 
to-Lei n9. s.~12, de 13 de setembro de 1943, durante o GovernG de 
Getúlio Vargas, na vigência do Estado Novo. Sua criação teve como . . 
fundanerrt o básico a ocupação e o aproveitamento .econênãco da 
antiga irea do CONTES~ADO, regiitiJ disputada entre Brasil e França 
qu~, por meio de arbitramento internacional (do Presidente do 
Cons e Iho Pe de r-aI Suiço), foi incorporada ao espaço político ·bra 
sileiro, no inicio do século atual. 

O Território do Amapá·tem úma área de 140.276 Km2 
(139.068 Km2.de terras e 1.208 Km2de águas interiores), que "---· - ~- - . 
foi desmemb~áda dos municipios paraenses de Amapá, M~capá, Maza- 
gão e Almerin, abrangendo ~ouco mais de metade ~a superf{cie do 
antigo CONTESTADO. Sua populaç_âo, em 1970, segundo o censo demo- 
gráfico desse ano, era de 114.359 habitantes. Tomando-se 
base a taxa de .~reséimento média da população na década de 
que foi de 5,4\ a.a., estima-~e que~ populaçio amapaense 
atrialmente cerca de 170.000 haôitantes. 

como 
60, 

seja 

Politicamente, o Território ê dividido em cinco muníci 
. pios: Mazagão, M~capâ, Amapã1 Calçoene e Oiapoque. A área e a 
população, rural e urbana, de cada um estão expostas no quadro I 
abaixo •. 

QUADRO I 
Território Federal do Amapá 

Área e População (rural e urbana), por Munícipio -1970 

Municípios Área População (habitantes) 
· (Km2) Urbana Rural Total 

Mazagão 45.454 1.697 8.800 10 . .t97 
Maca~â 27.79.5 54.740 31.357 86.097 
Amapa 23 .·942 2.659 7.718· 10.377 
Calçoene 16.965 1.258 1.576 2.834 
Oiapoque 24.912. 2.097 2 .457 4.554 
Ãguas int erío e s 1. 2 O 8 · 
Território 140,276 62.-451 51;9(:)8 114.359 

Fonte: Censo Demográfico de 1970 - IBGE • 

.•. ,,,..... ..• 
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li 
A economia do Território está fundada na·exploração mi 

ner~l! especialment~ do minaria de manganês, cujas reservas, qua~ 
titativamçnte, estio situadas entre as maiore~ do.mundo. A p1·o~u 

ção de minério, em bruto ou pelotizada. ê inteiramente comercjalf 
zada· no mercado internacional. Nos Últimos anos. tem-se observa 

d9 o cre~cimento de importância da exploração vegetal, com a 
instalação de empresas de grande porte voltadas para extração e 
be~e!iciamento preliminar da madeira, principal~ente no município 
de Macapi. O destino ~a produçio()madeireira é. em sua maior parte, 

também, o mer~~do internacional.· 

_Apesar do dinamismo do setor se~undârio, é no setor 
serviços que está alocada a maior parcela da população oc~pada do 
Territ5rio, ficando o secundirio com a menor parcela, o que 

nio d~ixa d~ ser supreendente, embora nio paradoxal. n supreende~ 
te por que o· setor secundário concorre com.mais de ~etade da ren- 
da interna do Território ~ mas não ê paradoxal porque esta 

uma das características das e~onomias que são sustentadas 

exp~oração mineral. 

- e 
· pela 

Segundo dados do IB~E de 1970, para uma população ocup~ 
da:de, aproximadamente, 29.000 pessoas - o que corresponde a 25~ 
da população total~ o set~r terciário emprega 41,7\, enquanto os 

setores secundários e primário absorvem, respectivamente, 19,~~ e 

38, 7\ desse totaí.. (18 J ~ .A elevada participação do setor de ser 

viços ~o empreio; explicada, basicamente, pelas atividades do 

Governo Territorial. A situação peculiir do 1errit6rio, gerada p~ 
las condições hist5ricas de antiga irea de litígios, constitui wn 
dado primeiro para explicar a maciça participação governamental , 
tanto na formação· de infra-estrutura para as :·atividades pr o du ti 
vas, como mesmo participar delas diretamente, o que torna necessã 
rio a constituição de um aparelho administrativo que demanda ele 
vado número de pessoas. 

(18) Cf. João Otávio. Barros - "Fluxos de Abastecimento e Es co ame n 
tc:i de Gêneros Al iment1cios". Maca pá. Acar ."-Amapá. 1977. (fer 
são Preliminar)~ · - 
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. o produto interno bruto do Amapá, segundo o I Pl~nc de 

Desenvolvimento do Território, com dados de 1972, tinha a segui~ 

te distribuição, por setores (19) • 

• Setor Primário 8,60\ 

. Setor Secun~irio 
1' 
~ 

54,7\ 

• ·setor Terciário 36 ,. 7\ 

A composição setorial do produto reflete, com alguma 
precisão, a característica bistca di economia amapaense, que é 
sua f:Strutu1;ação voltada para o fornecimento de ~atérias-pri°rnas, 
.em bruto ou·semi~óeneficiadas, ao mercado externo, através de 
empresas de· grande po r t e ç • geralmente ligadas a capitais interna- 

cionais (a extração de minério e a exploração madeireira, cqntr! 
buem com .. mais de 90 \ do va l o r da produção do setor secundário) , 

sendo a produção de consumo dom;stico relegada a um papel sucun 

dârio t atribu"i:da, como uma função acessória.e suplementar, ~sp~ 
cialmente no caso .dos produt~s de origem agrí.cola, a pequenos pro . - 
dutores. Como todos os produtos de consumo interno - seja de ori- 
gem industrial, seja de origem agrária - podem ser adquiridos f~ 
ra do_Territ6ri6, aqueles em Bel~m ou Manaus, ou mesmo no centro 
sul, e estes nas regiões vizinhas, não há estímulo para sua pro 

dução internamente. 

Não ê de admirar, portanto, que, ~essas circunstâncias, 

o acelerado creseimento da populaçio urbafta do Territ5rio_e, por 
conseguinte, da demandá por alimentos, não tenha sido acompanhado 
de incrementes correspondentes na produção interna de produtos ali 
mentares. Dos cinco principais componentes da dieta alimentar do 
homem amapaense, quatro tem tido o abastecimento regulado atrav~s 
de maciças importações, como se pode depreender das -informações 

contidas no quadro rr. 

(19) Cf. I PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÃ .•.. Maca.pá, 'ASPLAN, 19 76. 



QUADRO II 
Território Federal do Amapá 

Balanço de Oferta e Demanda dos Principais 
Produtos Alimentares. - 1976/1977 

Produtos Unidade. 1976 1977 

Oferta(!\) Demanda(B) Saldo Oferta(A) Demanda(B) Saldo 
r'- (~) (A-B) (*) (A-B) 

...! 

Arroz t 777-- 3.092 -2.315 942 3.253 -2.311 

Feijão t 130 2.806 -2;676 197 2·. 952 -2.755 

Mandioca t 30.-388 35.489 -5.101 38.136 37.335 + 801 

Milho t 280 394 - 114 347 415 - 68 ~ 
Carne Bovina t 1.260 7.659 -6.399 1.290 8.056 -6.766 

Fonte: CEPA/AP - Dados preliminares do PAPA. 
Nota(*) A demanda se refere apenas ao consumo humano. No aas~ do milho, 

trata-se apenas do consumo humano de farinha de fubá·de milho. 

A agricultura do Território do Amapá ê preponderantemente pYati 

cada por pequenos agr~cultores, que cultivam áreas médias n~o superiores a 
4 ha, empregando tecnologia rudimentar e f3zendo uso_predatório do sol9. O 

destino da produção é , em primeiro lugar, o auto-consumo, sendo o excecente 

comercializadd nos mercados urbanos principalmente em Macapi, que~ o maior 
centro consumidor do Território. Uma pesquisa de -~~mpo realizada pela ACAR 
AMAPÃ, em 1976, nos quatro municípios a~apàenses que faziam parte de sua â . - 
reade atuação, apresentou os seguintes resultados, em termos de área ct:lti 

vada: 
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QUADRO III 
Território Federal do Amapá. 

Mêdia de áreas cultivadas, por 
1976 

. .. . mun1c1p10 

Área· média cultivada (ha) 

Municípios todas as Mandioca Arroz Milho culturas 

1,53 1,37 0,61 . O, 67 · 

3,08 2;60 1,34 1,24 
2,84 2, 72· 1,81 1,27 
3,59 2,60 1,03 0,75 

2,8 2,44 1,28 1,08 

Mazagão 
Macapâ 

r Amapá 
Calçoene 

Território 

Fonte: Pesquisa de Campo da ACAR-AP - 1976 ~ Dados preliminares. 

Os dados acima não permitem dúvidas quanto ã importância 
da pequena produção na atividade agrícola amapaens~! Esta importân 

eia fi~a ainda mais reforçada quando· se sabe que: l) o feijão só é 
plantado em consórcio com a mandioca,arroz ou milho, e que, por 
tanto, deve ter áreas médias de· cultivo semelhantes;2) ~andio:a,fei 
jão, arroz e milho contribu~m com, aproximadamente, 70\ da VBP agrí 

r- cola do Território e com mais de 90\ de sua área plantada (20). O 

que ê importante. frisar, tambêm, a esse respeito ê a pouca discre 
pância dos.dados utilizados na construção das médias, sendo de espe 

cial relevo a constatação de que apenas em um caso, para toda a á 
rea da pesquisa, registrou-se urna unidade de produção (21) con área 

cultivada superior a 20 ha. (22). 

· ·=--(TôT-~-i'"õg-rama férr·.i:rÕí='Í<.i:i '-C:.::-Xss 1;sf(;71cia_,i""êc-nlca e Bxt ensâo Rural - 
·1977/79 - Macapá, ACAR, Amapâ, 1976. 

(21) Considera-se uma unidade de produção, o estabelecimento Je ter 
ras contínuas onde se processa qualquer tipo de atividade agro 
pecuâria,de caráter permanente ou temporârio;que utilize mão- 
de obra familiar, assalariada, parceria ou qualquer outr~ rela 
çio de trabalho, independentemente da natureza da posse da ter 
ra - seja propriedade titulada (pr6pria,arrendada ou cedida)~ 
posse legal precária (licença de ocupação ao INCRA) ou simples 

. ocupação~ e do destino da. produção, auto-con~umo ou merc~do. 
(2 Z) Cf. "Pesquisa de Campo da ACAR-AMAPÁu .•. Ma capa, ACAR-Al-tf\.Pa, 19 7 6 

(Versão Preliminar), 

•.... "': .• ; •. 



O quadro IV a seguir, demonstra como se distribuem 
as unidades de prod~ção, por classe de área cultivada, no rerri 
tório. 

QUADRO IV 
Território Federal do Amapá 

Distribuição Percentual das Unidades de Produção,· 
Por Classe de Ãrea Cultivada - 1976 

Classes de Ãreas Unidades de Produção (%) 
Cultivadas (ha) Mazagict Maca pá Amapá Calçoene 

. 
o - 1 75,0 53,0 46,2 30,4 

2 - 3 22,9 21,9 25,0 39,1 . 
4 - 5 - 9,2 19,2 26,1 

6 - 7 3,1 4,2 5,8 

8 - 9 - 2,S 

10 - 14 - 1,7 - 4,4 

15 - 19 -· 1,7 

20 - 24 - 0,8 

Sem informação - 5,0 1,9 
r> 

Fonte: Pesquisa de Campo da ACAR-AMAPÃ - Junho/76 - Dados prelimi- 
nares. 

O quadro de relações de produção pr.aticadas na agricul 
tura do Território pode ser traçado à partir de suas característi~ 
cas mais expressivas. O traço dominante no setor agrário amapaE:E,se 
é a existência de grandes áreas de terras devolutas,cuja ocupação 
não oferece gFandes dificuldades. Este aspecto particular se cons 
titui no principal obstáculo para a expropriação do produtor di 
reto de modo a permitir sua .exploração como força de trabalho.Quer 
dizer, no setor rural do Território do Amapá não existe um contin 
gente populacional que tenha como única alternativa de sobrevivên- 
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eia a venda de sua força de trabalho, isto porque o seu acesso ã 
terra, o principal meio de produção é·relativamente fácil. ~ 

E dessa maneira que~ pela impossibilidade de implant~r 
a forma tipicamente capitalista de exploração do trabalhador, que 
é o assalariamento - são geradas formas particulares de produção 
que não.são especificamente capitalistas, como a pequena produção 
camponesa de auto .•. consumo, a :~parceria, § 

Ao que parece, é o relativo desconhecimento acerca des 
sa realidade e, em consequência, a reduzida importânçia que lhe é 
atribuída na formulação de polfticas agricol~s para o Território, 
que tem sido responsivel pela pouca efici~ncia da apiicaçio dessas 
políticas, que são, via de regra, baseadas em instrumentos de ação 
e em objetivos caracteristicamente capitalistas, como o aumento 
do volume da produção, através da elevação dos nív~is de produti 
vidades - o que seria alcançado via tran~ferência de tecnologia 
avançada para o campo, conjugada com operações de Crédito Rural 
(23}. 

r-- 
r 

Assim.pela inexistência de e~tudos e pe~quisas que permi 
tam conhecer as especificidades das relações de produção que predo 
minam na atividade agrícola, uma agricultura bastante rudimentar, 
como a amapaense, com fortes· traços de campesinato - não o campesi 

, nato tipo europ~u da Idade Média, be~_ entendido, mas um campesina- 
to recriado ã partir da dominação do capitalismo no conjunto de 
economia - vem sendo tratada corno se fora especificamente capita 
lista. 

(231 Veja-se, por exemplo, oõjetivos e metas do Projeto Mandioca a 
Nível Territorial, da Associação de Crédito e Assistência Ru 
ral do T.F. do Amapá~ ACAR~AP, para 1g75_ 
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IV - Objetivo da Pesquisa 

r> 

Pretende-se com este trabalho estudar as relações de pro 
duçâo existentes na pequena produção agrícola amapaense, â partir 
de investigações procedidas nas mais expressivas áreas de produção 
agrÍcQla do Território. A importânêia relativa que tem esse tipo 
de agricultura para a produção agrícola da região - corresponde a 
aproximâdamente 70\ do VBP agrícola e a mais de 90\ da área culti 
vada do Território (24) - e o fato de haver pouca côisa escxita 
a respeito, emprestam a validade _que se requer. para o trabalho.Por 
outro lado, a natureza da pesquisa e o tempo disponível recomendam 
a restrição do campo da investigação às culturas de ~andioca, miJho, 
arroz e feijão, culturas alimentares b~sicas; que servem não só â 
reprodução física do pequeno produtor, mas, também, dos habitantes 
dos pequenos núcleos :urbanos - e até mesmo da cidade de Macapã - e 
que se distingaem, claramente, pelo emprego de traba1ho familiar. 
Embora se admita, a priori, a existência de relações de produção 
semelhantes noutras atividades do setor rural amapaense, como a 
pecuária e o extrativismo, em princípio essas atividades não deve 
rão ser contempladas na pequisa1 a não ser naqueles aspectos em 
que estiveram diretamente ligadas ao objeto central do estudo. 

O foco da pesquisa será direcionado,õasicamente, no sen- 
tido da situação fundiária do Território, da identificação das ..---'"--~~~~-------~--~~~~ 
condições objetivas em que se reproduzem as formas não-capitalis- 
tas de produçã~, e dos processos de produção e comercialização, a 
través dos quais serâ possível perceber a forma como se dã a apro 
priação do excedente, entendido este como sendo tudo aquilo que ê 
gerado pelo trabalho do pequeno piodutor e que ultrapassa às suas 
necessidades de reprodução, 

X X X X X X X X X 

Privilegiar o estudo da situação fundiária responde ã 
imposição da importância de que se reveste a terra na definição das 
formas de produção na agricultura de pequena pro~ução~ Segundo Marx, 

. ' '<' ".'' "' '-.'" ·, 
(241 Cf. Programa Territorial de Assistênçia !êcnica e Extensão Ru 

ral 1977/79, op. cit. 
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a propriedade livre do próprio trabalhador que cultiva a terra 
"( ... ) ê sem dúvida a forma~mais normal de propriedade fundiá 
ria para a pequena ~xploração agrícola; isto é. para um modo 
de produção em que a posse da terra é condiçãv para o:tra~alha 
dor apropriar-se do produto do trabalho próprio e em que o agri 
cultor, seja livre ou subordinado, tem que produzir com sua 
família, como trabalhador isolado e independente, os meios, de 
subsistência prôprios" (25). A existência de g,Utnd~s-âre~ de 
terras devolutas no Território .•.. sem .. grandes obstáculos para ...-------~·· -- - - ,- __ ,.. _ 
sua ocupação - tem permitido que o pequen_~ produtor mantenha a 

r-· , .. ,. , - •..•. -~- -----~-- ..... - -- . , ... . - .•... - - ------- .•.... ._. _ 

posse de terra. Sem p r ob Lemas _ _pª~~ --~e~locar-sé, quando pressio 
- - < ---------- - • -- -- - ---·-·- - ·- - -- - - 

nado pela legalização po_~ __ out.nas-ipesscas .. .da __ terra que ocupa ,ou 
-- -- --------......-- - - -- --< 

1r-- pel~ exaustão do solo, devido âs práticas rudimentares de ex- 
ploração agrícola de que faz uso, esse pequeno produtor encoii 
tr~ justamente na disponibilidade de terras devolutas a saída 
para continuar se reproduzindo como tal. 

A mobilidade do :_pequeno produtor, proporcionada pela 
situação fundiária do Território, empresta ã pequena exploração 
agrícola amapaense seu outro traço mar cant e , que ê o caráter i ti 
nerante da atividade, fato que tem sérias implicações no proces 
so de comercialização da produção. A constante mudança do local 
de produção prefudica sensivelmente a colocação do produto ex 
cedente nas vilas e povoados próximos, e mesmo na cidade de 
Macapâ, não só pela perda ãos compradores intermediários habi 
tuais, em função da irregularidade da oferta, mas. principalmen 
te, pelas dificuldades de transporte· que apresentam as âreas re 
cêrn desbravadas. 

Outro elem~nto explicativo das formas de produção do 
minantes na agr:ilcutura amapaense, são as condições objetivas 
de sobrevivência dos pequenas produtores. Ocupando precariamen 
te a terra que trabalha, sem possibilidade de resistir ao avan 
ço de outras atividades mais organizadas~ como a pecuâria,por 
exemplo - e com condições mínimas de obter o título de proprie- 

, '-... 

(251 Cf , KARL MARX~ '.'O.C~J;>l'T&L" ":' Ltvr9 3,volume 6 .... Ri-o de Ja 
neiro, Editora C1v1l1zaçao Brasileira. 
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dade definitiva da terra - o que lhe estimularia a melho~ar a ex 
ploração agrícola,com a reali~ação dé inve~timentos de capital,in 
tradução de culturas permanentes. e~c. - restá ainda ao pequeno 
produtor outras altern~tivas, além de sua imediata transformação 
em proletârio rural,pela venda de sua força de trabalho às pro 
pr.iedades da região (ou em proletário urbano, pela migração para 
as sedes municip~is). Pode ele ainda deslocar-se para outras áreas 
de terras devolutas, ou então permanecer no mesmo local, pagando --- . com trabalho e/ou parte da produção o uso da terra. Em qualquer de~l 
ses casos, ele não chega a ser completamente expropriado dos meios) 
de produção, nem a perder o controle total do processo produtivo •. 

O processo produtivo geralménte empregado na pequena pr~ 
dução agrícola e composto de técnicas A~m ~~dimentares em todas as 
suas fases. O preparo da área de cultivo é feito manualmente e a 
queima dos resíduos é o meio empregado para fazer a limpeza do ter . - 
reno,-o que representa sempre graves prejuízos para a fertilidade 
do solo. Normalmente, o único cuidado observado na escolha da 
área a ser trabalhada ê referente ao relevo, havendo preferência 
pelos terrenos planos e de boa drenagem. Porém, não se observa maio,· 
res cuidàdos em relação ao preparo do solá, como destacamento, cor 
neçâo de »ac i de z ou adubação .• 

r: 

O plantio também é feito manualmente, sendo que em al 
guns casos~ nas culturas, de arroz, milho e feijão - se processa ----~--~~~-~--~_:_- 
com auxílio do· tico-tico (plantadeira manual de engenho simples , 

geralmente fabrtaada pelos prôprios agricultores]. Comumente, o 
plantio ê consorciado, conjugando numa mesma área duas ou mais cul 
turas diferentes.~ importante sublinhar que a consorciação ê um 
procedim.ento que tem muito mais a ver com a satisfação de auto 
CQnsumo do pequeno produtor - objetivo principal dessa atividade a 
gricola - do que, propria"'iiiente,com a racionalização da atividade( 
na acepção capitalista, o que, certamente, implicaria outro modo J 
de_ aproveitamento do espaço f1sico e do trabalho. 

O quadro V, apresenta dados de ocorrência de consórcio na 
cultura de mandioca, na âré·a de atuação da icAR-AMAPA.' • 

• 



QUADRO V 
Território Federal do Amapá 

Ocorrência de Consórcio na Cultura de Mandioca,por 
município 1977 

Tipo de Consorcio Percentual das Unidades de Produção 
---·-· 

(%) 
Maca pá ,M~zagão Amapá Calçoene Total 

.Não há consórcio 38,8 53,1 29,4 21,7 36,8 

.Mandioca+milho+arroz 26,2 6,2 19,6 21,7 21,l 

.Mandioca+milho+feijão - 9,4 3 ,9. - 2,4 

.Mandioca+feijão - - 2,0 - 0,5 

.Mandioca+arroz 2,9 - - - 1,4 
r .Mandioca+milho 13,6 .31,3 41., 2 39,2 25,8 

.:Mandioca+milho+arroz+ 
feijão 14,6 - 3,9 17,4 10,l 
.Mandioca+outros 3,9 - - - 1,9 . 

Fonte: Levantamento de Campo da ACAR-AP - Julho/77 - Dados preliminares. 

A mão-de-obra usada em todas as fases do processo produ 
tivo é,predominantemente,pamiliar. Nos casos em que a necessidade de tra 
balho supera a disponibilidade de mão-de-obra familiar - como nas opera 
ções de preparo da área, colheita e beneficiamento, por exemplo - e quan 

do a proximidad~ geogrâfica permite, t que são Tecrutados trabalhadores l 
(' de fora da unidade de produção, mas o pagamento geralmente é feito com 

a retribuição do trabalho recebido ou com.~parte da produção. Raramente o 
pagamento é feito em dinheiro. 

O quadr9·vr contêm informações acerca da composição da 
mão-de-obra empregada na operação beneficiamento da mandioca (fabricação 
de farinha)t na área de atuação da ACAR-AMAPÁ. 



. 23. 

QUADRO VI 
Território Federal do Amapá 

Composição percentual da Mão-de-Obra ocupada no 
beneficiamento da Mandioca - Julho/1976 

Tipo de Mão-de-Obra Participação (%) 

• Mão-de-Obra Familiar 
Pr odut.o r-' 
Mulheres da família 

•• Produtor e família 

• Mão-de-obra Assalariada 

89,1 

28,4 
3,1 

57,6 

4,3 

Homem 
Mulher 

·• Mão-de-obra extra Familiar N Assàlariada 
• Sem Informação 

3,4 

0,9 

3,9 
2,7 

Fonte: Levantamento da ACAR-AMAPÃ - (Dados Preliminares). 

As formas de comercialização da produção praticamente não permi 
tem que haja apropriação de excedente ao nível da produção. A principal 
característica do sistema de comercialização ê que os preços pagos aos 
produtores são, via de regra, inferiores às necessidades primárias de 
reprodu~ão do pequeno produtor· e sua família, que assim deve independer 

r>: dos produtos que comercializa para se reproduzir (26). Isto se aproxima 
muito da formulação· de ~~rx a respeito da ~ativação do pequeno produtor 
para cultivar a terra. Quando ~rata da propriedade parcelar, Marx diz 
que para o pequeno camponês cultivar sua terra "( •.• )não é necessário, e~ 
mo nas condições normais .de produçio capitalistas, que o preço de merca 
do seja bastante alto para proporcionar o lucro~mfdio, e isto 6 mais 
válido ainda para um suplemento, na forma de renda acima desse lucro mé 
dio. Não é .mister, portanto, que o preço de mercado atinja .. o valor ou 

(26) Normalmente,os preços mínimos institucionais para a região são infe 
riores aos custos diretos de produção,· tomando-se como referência os 
preços médios das diárias dos trabalhadores na área.Considerando que 
csprodutoresvendem seus produtos a preços ainda abaixo do mínimo o- 
ficial,pode-se ter uma ideia,mesmo vaga,da exploração que sofrem na 
comercializaçio. 
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o preço de produção do produto( ••• ) (27). 

Nessé!i códiçõ~s. a garantia de sobrevivência do pequeno .,,..-- 
produtor passa a ser dada pelo trabalho que desenvolve na produ- 
ção de outros·bens, além daqueles que coloca no mercàdo. Isto im 
plica na necessidade de superexploração do seu trabalho e de sua 
família, para poder satisfazer suas necessidades vitais, pois de 
um modo geral a receita auferida na comercialização dos exceden 
tes não ê suficiente sequer para repor a força de trabalho dispen 
dida na produção dos bens comercializados. 

i 
Certamente, à apropriação do excedente se dá ao nível dal 

comercialização. Pretende-se que esta seja uma das hipóteses desse 
trabalho. Sua comprovação demandará o esquadrinhamento da complexi 
dade dos canais de comercialização que compõem o sistema de comer 
cialização de produtos agrícolas no Território. 

r- 

A especificidade desse smstema reside no processo de en 
dividamento do pequeno produtor, que compromete sua produção futu~ 
ra na aquisição dos bens que necessita pa~a desenvolver a ativida 
de agrícola e para sua manutenção no período. Em geral, ov c r-êd í.t.o 
é obtido a juros extorsivos e a produção é comprometida, antecipa 
damente, a preços, via de regra, muito inferiores aos que sêrão pa 
gos na êpoca da comercialização. Em vista:disso, nos casos em que 
a receita o~tida ê suficiente para ~cobrir o débito contraído, o 
pequeno produtor reserva as eventuais sobras para aplicação em 
con sumõ f'ut.trr o e . quase nunca na capitâ'lizaçâo da sua atividade. 

O quadro de relações de produção rla pequena agricultura 
fica assim esboçado. A impossibilidade de apropriação do excedente 
ao nfvel da produção corresponde~ impossibilidade de capitaliza 
çâo do pequeno produtor. A carência de recursos próprios, obrigan 
do o agricultor a se endividar para adquirir as mercadorias que 
necessita para garantir a sobrevivência e para a realização do 
cultivo, reforça os grilhões que o prendem ãs formas não-capita 
listas de produção.Comprando a prazo. o produtor se obriga a pa 
gar preços muito acima dos praticados normalmente no mercado.além 

'- ', '- 
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de se comprometer a entregar sua produção a preços que se situam 
abaixo do que obteria vendenq~-a livremente. 

V - Procedimen~os Metodológicos 

Em acordo com o objetivo da pesquisa, que é investigar os 
tipos de relações de produção praticados na pequena agricultura ama 
paense, sem preocupação com a representatividade numérica de cada 
uma delas. pretende-se adotar o princípio de investigar apenas as 
principais áreas de concentração de pequenos produtores do Territó 
rio. O que ã primeira vista pode ainda representar excesso de ambi 
ção, em termos de abrangência geográfica da pesquisa, se comparado 
com o tempo disponível, resume-se na verdade a não mais que 10 (dez) 
aglomerados de produtores que guardam, por município ·e em termos a 
mazônicos, alguma proximidade física e poucas dificuldades de aces 
so (28). 

A opção por essa forma de investigação é feita com cons- 
ciência das restrições que o seu empr~go envolve. O fato de não 
preocupar a representatividade estatística tem mais a função de 
isentar o trabalho de maiores vinculações como o aspecto quantita 
tivo, que se pretende não seja a mais importante na pesquisa. Os 
possíveis problemas de generalização das conclusões do trabalho que 
poderão daí resultar, deverão ser superados pelo alto grau de repre 
sentatividade que se buscarâ. dar ã amostra selecionada~ em relação 

~ 
ao universo.considerado. 

Cumpre observar, tamõêm, que a aõertura do leque da pesqui 
sa para todo o Território e a quase nunhuma experiência do pessoàl 
que será nela envolvido com métodos de pesqutsa tipo estudos de ca 
so, não recomendam a adoção dessa forma de pesquisa. Espera-se com 
pensar, no entanto, a perda de profundidade pelo não emprego do 

(28) Em princípio, estão selecionadas para pesquisa as seguintes lliO 
calidades: 
. Colônia Agrícola de Matapi, Pedra~Branca e Itaubal do Piririm, 

no município de Macapâ • 
• Carvão, Camaípi e Mazagão Velho, no município de Mazagão • 
• Tsrtarugalzinho, Pedra Malhada e Cujubim, no município de Ama- 

pa, . 
• Calçoene? no município de Calçoene, 



estudo de caso com os ganhos,,_em termos de extensão da pesquisa, que 
o método adotado proporciona. 

X X X X X X X X X 

Cabe explicitar agora o que se entende por RELAÇÃO DE PRO 
DUÇÃO neste trabalho. Ela se refere a definição de um modo especffi 
co de apropriação do trabalho excedente e ã forma específica de dis 
tribuição social dos meios de produção que corresponde, a esse modo 
de apropriação do trabalho excedente. 

./' 

No caso de relações de produção especificamente capitalis- 
·tas, a apropriação do trabalho excedente funciona através da troca 
de mercadorias. A:força de tràbalho se transforma em mercadoria- que 
é adquirida pelo capitalista contra o pagamento de salârios, que pa~ 
sam, assim, a ser o Único meio de sobrevivéncia do trabalhador. O 
trabalho excedente assume forma de mais~valia e sua apropriação pre~~ 
supõe que os meios de produção estão em mãos dos capitalistas,jâ que 
de outro modo não haveria necessidade dos trabalhadores venderem sua 
forçª de trabalho para obter os meios de subsistência (29). Assim, 
as relações de produção especificamente capitalistas definem um·modo 
de apropriação do trabalho excedente, sob forma de mais-valia, q~e im 
plica Ra separação do trabalhador dos meios de produção e, consequen 
temente, na perda do controle do processo global de trabalho, que é 
assumido pelo capitalista. 

No caso de relações de produção não-capitalistas, a exto r - 
são do trabalho excedente é feita sem que o produtor direto esteja 
desligado da propriedade dos meios de produção e sem que tenha perdi 
do totalmente o controle do processo global de trabalho. 

(29) Cf. Barry Hindess e Paul Hist - "Modos de Produção Pré-Capitalis 
tas" .... Rio de Janeiro, ZAHAR, 1976. - 

• 
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X X X X X X X X X 

Considera-se que o ponto de partida obrigat6rio para o 
estudo das formas de produção na pequena exploração agrícola deve 
ser o problema fundiário, dado que a terra se constitui no princi 
palmeio de produção dessa atividade. Mais do que isso, a terra 
possui, também, outras características que estabelecem contrastes 
signficativos com os principais meios de produção das demais ativi 
dades, especialmente por sua característica de ser um bem não 
reproduzível e por sua natureza permitir a obtenção dos elementos 
básicos ã reprodução humana. (30) 

E ainda do problema fundiário que se pode retirar a com . - 
,,,,....._ preensão das condições objetivas em que se dâ a reprodução da pe 

quena produção numa área de fronteiras, como forma não-capitalista 
de produzir. Essa reprodução torna-se possfvel, basica~~nte, pél.~ 
i~definição do regime de propriedade privada da-ter~a e pela exi~ 
tência de grandes extensões de terras livres não cúltivadas, que 
são especificidades de regiões de fronteiras. Um sistema de culti 
vo que tenha como característica fundamental o litre acesso ao 
principal meio de produção, terá exatemente nesta particularidade o 
maior obstáculo para o estaõelecimentô de relações de produç~o es-~ 
pecificamente capitalistas, de vez ~ue estas implicam, necessaria 
mente, na separação do produtor direto dos meios de produção. 

,.,....... ~!fenômeno recente de ~quisição de terras por razões esp~ 
culativas no Território, não deverá modificar substancialmente, pelo 
menos a curto prazo, o quadro atual de relações de produção vigentes 
na pequena produção agrícola amapaense. Atê pelo contrário, talvez 
uenha a reforçá-lo, por que não sendo a exploração agropecuâria o 
objetivo primeiro dessas aquisições, de um modo ou àe outro a terra 
conninuarã ã disposição do pequeno produtor por algum tempo. Mesmo 
nos casos em que a compra da terra visar a exploração em moldes ca 
pitalistas, como ê o que vem ocorrendo com a pecuária~ ainda assim 

(30) Cf. Renato Maluf -"A expansão do Capitalismo no Campo:o Arroz 
lilO Maranhão" - Campinas, IFCM/UNICAMP, 1977. (Dissertação de 
Mestrado) •. 
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.. 
os pequenos produtores não deverão ser imediatamente ·tlesalojados 
de suas terras. Isto, porque interesserã ao proprietário aprovei 
tar-se do trabalho gratuito decesmatamento das áreas, onde implan 
tarâ ·pastagens, proporcionado pelo pequeno agricultor ao preparar 
a área onde, inicialmente, plantará suas roças. 

r: 

A análise do proc~sso produtivo, bem como do sistema de 
comercia~ização, permitirá que se localize onde e com~ se faz a 
apropriação do excedente gerado na atividade. Detido às caracterí~ 
ticas próprias de cada uma das fases do processo de produção, a 
investigação deverá ser desdobrada em estágios .de forma o poder-a 
brangê-las todas. Assim ê que no mês de janeiro, ~regramado para 
início da pesquisa, serão coletados dados sobre o plantio. Em fev~ 
reiro, março e abril, soõre colheita, beneficiamento .e comerciali 
ação da produção. Finalmente, em julho e agosto, a pesquisa atingi 
rã o.preparo da área de cultivo. 
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VI - Técnicas de Investigação 

As técnicas de investigação a serem utilizadas serão, 
prioritariamente, as de contato direto com o objeto da pesquisa. 
A base serão as observações diretas e as entrevistas pessoais. A 
aplicação de quastionãrios será empregada, suplementarmente, mais 
como forma de coleta de informações gerais, sobretuto quantitati 
vas. O universo da pesquisa será composto por pequenos proprietá 
rios, arrendatários, posseiros, parceiros~-e outras formas de pe- 
quenos produtores porventura existentes. ~ 

Também serão entrevistados, funcionários dos serviços 
~ de apoio ã produção agrícola, como os técnicos do Serviço de Exten 

são Rural do Território, da Secretaria de Agricultura e do Minis 
tério da Agricultura, que desempentem suas fun~ões nas áreas sele 
cionadas para investigação. 

Pelo lado da pesquisa documen~al, serão utilizados: 

• Anuaf í o s estatísticos da Fundação IB_GE e do Serviço 
de Geografia e Estatístlca do Território; 

· Censos demográficos e agropecuário; 
Cadastro técnico do INCRA 

• Cadastro de Produtores e Fichas de Unidades de Produ 
ção, da ASTER •. 

~· Assim como quaisquer ou t ras fontes de informações re 
Jevantes sobre o assunto. 

VII - Tempo da Pesquisa 

As disposições do Regimento Interno do Curso de Mestr~ 
do em Desenvolvimento Agrícola estabelecem um prazo máximo de dois 
anos e nove meses, contados ã partir de obtenção dos créditos cor 
respondentes à totalidade das -disciplinas cursadas, para apresen 
tação da dissertação de mestrado. 
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Nessas condições, para o caso presente, o período de 
tempo disponível para a realização da pesquisa, inclusive elabor~ 
ção da dissertação, co~eça em julho/78 e Vai até março/81 . A 
previsão inicial é que na pesquis~ de campo_ deverão ser dispendi 
dos cerca de cinco meses. Para o-trabalho de elaboração da disser 
tação propriamente dita,estão previstos, aproximadamente seis 
meses. O esquema abaixo dá idéia do cronograma de trabalho preten 
<lido: 

JANEIR0/79 - pesquisa de campo. Coleta de informações 
sobre o trabalho de plantio; 

• FEVEREIRO,MARÇO e ABRIL/79 - Eesquisa de campo. Cole 
ta.de informações sobre colheita beneficialmente e comercialização; 

• MAIO e JUNH0/79 - reservado para discussão com orien 
tador e/ou conselheiro,sobre o andamento do trabalho; 

• JULHO e AGOST0/79 - pesquisa de campo. Coleta de info! 
mações sobre as operações que compõem a fase do preparo da área de 
cultivo; 

• SETEMBR0/79 -a JANEIR0/80 - trabalho de elaboração da 

dissertação. 

NOTA IMPORTANTE: 

0 
1 

Na condução da.pesquisa, dever -se~â contar com o 
da infra-estrutura física e húmana (técnica e administrativa) 
viço de Extensão Rural do Território, entidade patrocinadora 

trabalho. 

apoio 
do Ser 

do 

• 
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