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INTRODUÇÃO

, .•. -
-A ideia de estudarmos a feira no interior do Ceara nao surqiu por acaso,

nem nos veio assim de repente, nem t~ pouco; uma id;ia isolada, pois se inclui numa te~

tativa de compreensco mais global ·da sociedade em que vivemos. Portanto, h; uma justi!i

cativa para esse estudo, tanto do ponto de vista te;rico quanto em termos de aproveitame~

to de uma viv;ncia pessoal n~ campo.

Em primeiro lugar, oonsiderando a quest;o aé~ria· r vista sob a ;tlca da

reproduçoo do capitalismo, em que urna classe social se apropria das riquezas geradas FOr

uma outra classe, despertou-nos a ctençco o fato de que os trabalhos produzidos ultimame~

te no Brasil, na ~rea dos ci~ncias sociais, t;m dedo bastante ;nfase ao estudo dos rneccnis

mos de opropricçoo e acumulaç;o de capital, mas tendo como preocupaç;o maior as rela

ç~es sociais de produç;o, sem atingir a corner clc llzcçco . (1)

Noo temos aqui a pretensco .de desenvo Iver nenhurna crf'ti co a esses rro

bolhos, estamos apenas fazenda uma constataç~, deixando claro que tombem nco tencion~

mos.preencher nenhuma grande lacuna nesses termos, ou corrigirmos pos~(veis "falhas" suos.

O que queremos dizer; que, mesmo que esses trcbalhos noo estabeleçam uma seporcçoo e,!!

tre produçco e circuloçco oos bens, como se existissem enquanto processos isoiados, noo

tem sido analisado em pro Fundidode a questoo da cornercializaç;o.N;o conhecemos, por

exemplo, nenhum traba!ho que focalize a fe iro enquonto veicL.lo de circulaç~ de bens ori

undos de pequenas unidade produtoras e enquanto" instrumento" de opropricçco e que for

talece, em ~Itimu inst;ncia, o processo de oc~laç~" de capital. (2)

(1) A esse respeito, clern de outros trabalhos, atente-se Fora as diversos teses de doutorado
ou dissertações de rnestrcco que t;m si::lo produzidas por esse Brasii cforc , Ex: Wander!ey

(1978), Barreira (1977), Brizo llo (1977), 5ervilha (1977), Garcia Jr , (1975), Maluf
(1976), etc.

(2) Para que possa corroborar tal afirmativa, remetemos o leitor aos trabalhos de: Palmeira
(1972), Mott (i976), Gctr i e Echenique (1971), Formem e Riegelhoupt (1971) e Gorda
(1976).
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Em segundo lugar, cb ponto de vista pratico, nossa opçao pelo estude da fei

ro no interior do Ceorc , em parte; fruto cb r-osso contato durante alguns anos com o meio

rurcl nordestino, sobretudo ~earei1se, quer pelos nossas pr;prios o riqens ; quer como estuda~

te de ci~ncias sociois em est~gios especrficos ou, o rov;s da :::lplicoç;o de questionarios,

como parte de pesquisas de diferentes entidades e com finalidades diversas; quer como p~.

fisslonci da mesma ~rea, ctucndo em ;rg~os pCbl!cos e privados/em diversas reqio es cb

Cear? e algumas de Estados lzinhos, em termos de desenvolvimento de comunidade e ovo

liaçoo de projetos de desem/Qlvimento, junto aos chamados "pequenos produtores wrais".

Associando, portanto, o nosso conhecimento emprrico e a leitura de traba

lhos sobre problemas do Ncrdeste ogr~rio, fomos formulando questces diversas, cujos respos.. -
tas nos possibilitariam u'a melhor cornpreensco desta realidade que nos parece bastante com

plexo e se constitui, dentre outras coisas, em um rico lacorat;rio de pesquisas sociais. Ade

mais, entendemos que nenhum de n;s podero se sentir comprometido cem o processo de trar~

forrnoçoo da sociedade bras i leira, sem que, 00 mesmo tempo haja um esforço constante de

.oçoo e cornpreensco mais claro da sua di n;mica.

Ent~o, nessa tentcti vc de compreensco e expli ccçco do realidade, aos po~

cos começ~vamos o perceber tlue esse "muncb rural" na verdade n~o se c::;nstituCa em urna
" ,.1>

unidade aut~noma, mas sim, que fazia parté de um conjunto mais amplo e cornple xo , Esta

vo claro tombem para ~s que n;o havia uma controposi ç~ entre o rural e o urbano, como

se se trotcssernde homogeneidodes opostos, fechadas em si mesmas. De fato, preferlorros

partir daquela vis;o do sociedade esrrut urc do em classes sociais, portanto, onde 05 centro

diç~es ~sicas se d;o entre essas classes e (1;0 entre a cidade e o campo. Em outras pal2.

vras, ao inv;s de encorcrmos a sociedade numa perspe cf va dual, odo tornos o ;tica segundo

a qual essa sociedade; visto como um conjunto que, embora .õe relacionancb com outros

conjuntos (sociedades), poss ci uma din~mica p~;pría e.que se reproduz basicamente o por

tir das rel cçoes que se processam entre as classes sociais q:.Je a cornpcem . Isso, ; ;bvio, n~o

nos impede de ver que essas classes e:;r;o tombem num espaço fj;ico, que se li80m a ativida

des econ~mi cas di Ferentes e s;o tombem si tuadas num tempo. Nesse senti de esta mos chaman

cb a ctençco para o fato de que h~ o rurol e o urbano, ~~ o a9r~:io e o industrial e h; o

hist;ria; qual se vincula o forml1ç;a social brasileiro. O irnpor+cnt e , no entanto, ; que se
,

vejo isso tudo corno uma totalidade onde h~ leis (inerentes o um modo de pioduçco] que ex
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plicam a din;micG dessa totc lidcde . rica claro que estorros tratancb da questco C'lgr~rio nu

ma sociedade capitalista, portanto, esta mos portindo de que a sociedade brosi leiro ,

que pese todas as parti cuiari'dades que se ihe possam atribuir ~ hist;ria t ; uma sociedade
. ll (3)ccpitc istc ,

no

Como diz Nazareth Wanderley ,00 seu texto ,~bre ~ I'Capital e Propried.9.

de fundi;ria na Agricultura Brasileira":, o "car~ter capitalista da agricultura brcsi le iro P2.

rece ser hoje açeito pelos estudiosos da quesroo e o debate Feudci ismo+ccpi tc l isrno perdeu

o conteudo pol;mico .• A tend~ncia dominante se orienta no' sentido de admitir o pressuposto

da cbminaç;o do capital na agri cultura nacional e compreender as formas concretos de suo

reprcduçco , Considerando que, em determinadas circunst;ncias, ela crio e reproduz rela

çÕes de produç~a diferentes da re lcçco detinidora cb p~prio capital". E, compiementando

em no to de rodope: 11 O Capital; uma re lo çoo social entre propriet;rios dos meios de p~

duç;o e vendedores de força de trabalho, na qual, esta força de trobclho , separada das

condi ções objeti vos de produç~o, constitui uma mercadoria, que gera trabalho n~o pago,

fonte de reproduç~o do p~prio capital". (Wanderley •. 1979).

Visto, .pois , a sociedade sob esse prisma, começamos a nOS perguntar, den

tre outras coisas: coma; que a feira - esse espaço onde, em termos de produtos agrCcolas,

circulo basicamente o produçco oriundo de pequenas unidades de produçoo - se situa face

00 processo de repioduç~o do sistema ccpi tcl isto? Haver~ alguma forma especifico de p~!.

ticipaç~o da fei ro nisso tudo? Emoutros palavras: sabemos que o sistema capitalista se re

produz otrcves de uma s;rie de mecanismos centro de um conjunto de re lc çces que se dese,!:!

vo lvem entre aquelas classes, ou segmentos de classes, que trabalham e 0$ que se apropriam

de parte desse trabalho, de porte de algo que; produzido. Como dissemos anteriormente,

muitos estudos atualmente mostrem como tem se processado esse r epro duçco do sistema, a

partir de uma on;lise das relc..ç;~s sociais de pro duçco predominantes na agricultura, sem,

~ntudo, estender essa an~1 ise ~ comercial izcçoo . - -- --_._- .,-~--
refer;ncias ~ forma como s~o comercializados os produtos agr{colas, rr.cs esse n~o tem sioo

o objeto de estudo principal. E mais: as refer~ncios feitas, nunce dizem respeito ~ córner

(3) Noo e proposito nosso discutir aqui as roCzes da formcçco sociel brasileiro, nem os crit~
rios pora uma definit;~o nesses termos, estornos apenas explicando a cornpreensco que te

rros o respeito e que adotamos paro este trabalho.
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do!izaç~c que se foz pela feira, mas sim, a corner cicl iz cçoo mais significativa ou expres~

va d::qxmto de vista s;cio-~cOn;m;co"que ~ aquela que se foz por outras vias de interrne

. ·d~aç~o. Por exemplo, a cc:~ercializaç;o em que os principais agentes soo os grandes pr~

priet;rios e os produtores sem terra ou pequenos propriet;rios. No nosso caso, 6 estudo res

tringe-se ~ comerclcl lzcçoo atrav;s da feira.

Definindo, portanto, com mais clareza o probl erno a ser analisado, a nossa

proposta ~ a seguinte: considerando as re lcçces de produçoo predominantes na agri cultura,

estudoremos em que medida a feiro, enquonto alternativa de comercializaç~o para o cem~

n~sl se vincula ao processo de reproduçoo do sistema global. Pere isso, tentaremos identi

ficar a feira enquanto uma rede de relações entre 0$ que produzem e os que lhes compram a

prodl,;ç~. Ao mesmo tempo, procuraremos mostrar as possíveis vi nculoçces entre essa estru

fure da feira e a organizoç~o do produçco agr(o:>la no seu conjunto, sem esquecer os laços

"externos", isto ;, o que diz respeito ao comportamento da economia como um todo. Por

tanto, a feira que nos píeocupa aqui n~o ; simplesmente aquele mcmento da venda das mer

codorl cs , em que as pessoas se encontram, geralmente em uma praça, perio di ccrnente , paro

a efetlvcçco das trocas. Esse aspecto ser~ inc!urdo no nosso estudo, mas o encorcrros muito

mais corno uma "formalizaç;o" de toco um processo (do qucl ; apenas um rromen'ro dado),

porlsso mesmo noo;o q:.Je se apresenta em primeiro pleno. A feiro, objeto de estude nosso

aqui, diz respeito ~ rede de relaç~es que se des·~n\.Olvem e-itre diversos agentes, na din;m..!.

cc da economia camponesa (que em momento algum pode ser vista desvinculo do do restante- ' .
. do sociedade), tendo como principal objetivo a compra e venda de produtos agr(colas, 9!

ralmente oriundos dos unidades de pro duçoc cornponesc , Nesse sentido, a feira n;o ; some!,l.

te clgc plausfvel, visualizado numa praça, em determinados dias, mas sim, ; um conjunto

de relaeFes econ~mic~s, algumas vezes embotadas por urna s;rie de artifícios, o que nos

pode levar a, erroneamente, consider~las como relaÇ;es "não-econ;micas".

Precisamos saber 3.~ vende produtos agrícolcs no feira. isto; - a ni'vel

empfri co, dentre as categorias que compÕem o que cqui denaminamos de campesinato - qual

(ou quais) aquela (s) que constitui a maior fonte de obos tecirnenro do feira, em termos de

produçco agri'c:ola? E, cbviornente , que explieaç;o se pode dar ao rato.

Vista nessa perspectiva, a feira n;o poder~ ser analisada desvinculcdo do

processo produtivo, pois, no verdade jrcto-se de ur.io imensa rede, em cu]c compos içoo en
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trom os relaç;es de produçao e as re lcçoes de comercializaç~, chamando-se a ctençoo

para o foto de que a feira ;- apenas uma das formas de comercicl iaoçoo , oporenternente o

que possibi ll+o maior "Iiber~ade" ao campon~s(e-': por sua vez, a por+l cipc çoo do cornpones

na feira deve refletir o sua posiç;o no estruturc de classe).

- - -- - ---------------- ~.-
Partindo-se, porrcnto , desse racioc(nio, i;to ;, de perspectiva da feira co

mo um pro cesso de circulaç;o que se caracteriza como um verdadeiro labirinto de relcçoes

+-prccesso esse, cujo encontro daspesscas em um local determinacb, com periodicidade d~

terminado, paro a troca, ; apenas um momento - ; que vimos o necessidade de desenvolver

a nossa an~lise concebendo o feira como estreitamente vinculada ao processo produtivo. Da(

a inclusõo neste trabalho de uma parte descritiva, onde ccrccteri zorernos , em linhas gerais,

as relações sociais de produç~ mais cornumente encontradas no muni~rpio de Itapipoca, on

de coletamos os dedos emp(ri coso
I

Em s(ntese, pois, nossa principal preocupoç~ ser~ a an~lise da particip;:

ç~o da feira (visto sob a ;tica acima mencionada) no processo de reproduç;o do sisternc co

pitolista: Tentaremos recompor historicamente o processo de formaç;o das feiras no interior

do Cear;, a fim de que possamos identificar a evoluç;o desse processo ao mesmo tempo em

que se transformavam as relações sociais de produç~ na nossa agricultura. Ao mesmo tem

po, tentaremos enfocar mecanismos concretos, atuais,_ de participaç;o da feira naquele pr~

cesso, buscando descobrir, nesse conjunto de relações, elementos que possam por exemplo,

mascarar a I;gica do sistema global, que "escondemll possfvais relo çoes de explorcçco ou

formas de oproprioçco da pro duçoo entre quem produz e quem tem a posse e o controle cios

meios de produç~o. É desnecessor!o repetir que aqui est~ implicita o ici;ia de totalidade e

que, nesse sentido, essa apropriaç;o vai ocorrer provavelmente fora dos limites da prod~

-çoo camponesa. Acreditamos tombem haver deixado claro que o processo de produçoo

~st~ cir cuns crito apenas ao ~mbito da unidade de produç;o, ernboro haja uma vincula

ç~o entre o processo crrcves do qual se reproduzem os fatores de produçoo e o processo de

el rC'Jlaç;o desses produtos.

Os r~sultacbs desse trabalho refletir~o certamente a nossa compre ensoo ccer

ca da totalidade. N~o ; nenhuma novidade dizer que, paralelamente ~ ampliaç~o do conr.!:,

cimente científj co, desenvo lverrr-serriuitos interroçcçoes , o que; prolTlissor , pois, aos po.!:!.
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COS, todas os discussÕes v~o conduzindo o um crucdur eclmen to le;ri-:o-metodol.;'gicc, o que,

o nosso ver, representa um fortalecimento em termos de obert urc de novos horizontes para

umo compreensco cada vez mais clara da realidade. Nesse sentido I h'; alguns pontos _que

merecem dl scussco , dentre os quoi s , um diz respeito ao nosso pr;prio objeto de estuco: co-

rno situar a fei ra dentro do quest;o ogr;ria.

A essa Interroçc çco responderiorros que a feiro, na perspecti vo em que esta

mos enfocando, situa-se no ~mbito da 11economia camponesa". E logo vem a questco pd!].

, cipai: como falar de "economia camponesa" ao mesmo tempo em que afirmamos o
..

ccrater

capitalista da agricultura brasileira e obviamente da sociedade? Para Nazareth Wanderley,

"o campesinato constitui uma das classes fundamentais aos modos de produçoo e nas forma

cPes sociais, pr;-capitalistas e, enquanto tal, sua confjguraç~o hist~rica; determinada por

certos elementos constitutivos fundamentais" (Wanderley: 1976). "ora: ent~ de princrpio,

seria impossrvel [untor na explicaç;o de u'a mesma realidade, esses elementos de . an~lise

(agricultura capitalista e econornlc camponesa). No entanto, ; ainda a mesma autora quem

chama a otençco nesse seu artigo para as vias principais de comincçco do modo de produ

ç~ capitàlista, onde o campesinato sofre alterações ao longo do p~prio processo de forma

ç~ social o A pr;~sito, analisa a repiOduç~ do campesinato no seio das formações sociais

capitalistas. E, citcndo Jolivet, em "Soci;t;s rurales et copl toll sme , diz: Esta .permane.!2., - ~ -cio do cornpesinoto se explico na medida em que noo se o economia camponesa noo se coros

titui um obst;culo ~ dorninoçoo-co capital, mas sobretudo, no medida em qL!e ele foi e con

tinua sendo ainda, em circunst~ncias hist;ricas bem definidas, a melhor forma de organizar

a produçco agrícola num sentido favor~vel 00 desenvolvimento do modo de produç;o capit~

lista e que ela ~ necess;ria, enquanto este n;o tem condições de resolver certos problemas

colocados pela produç;o a3rrcolao 1'(WandedeYi pago 538}.

Estamos, pois, partindo daquela id;ia de totalidade, em que; possivel

lor de uma "economia camponesa", no nesse caso, desde que subordinada GO capital,

que h~ uma cdequcçco dos seus elementos ~ reproduçoo do primeiro. A mesma autora

fa

em

refe

re-se ao papel da economia camponesa, na forrncçco social dominado pelo capital, na

prcduçoo ampliada da força de trabalho; nas atividades de produs;~o e consumo o custos

ra
,

mi

nimos e no transfer;ncia de recursos para a indCstria. O seu 'Objetivo com isso; mostrar que,

visto sob ~ssa ~tica, 'Ia economia cornponeso se despojo de algumas de suas caracteri;tico:;
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fundamentais, que a definiam nas modos de produç;o pr;-copitolistcsr particularmente no

que se refere ao corc+er aut~.rquico de sua produçco e ~ pr;pria natureza de classe do com

peslncto' (4).

Enquanto Wanderley tenta 1\ dissecar" o conceito de economia . ccmponeso.
como instrumento anali'tico que possibi li tc uma cornpre ensoo mais cloro ch real, alguns ou

tros autores referem-se ~ "eoonomia de pequena produç;o'õ ou "pequeno produtor", como
-, , (5)

se essas expressoes substituissem um conceito analitico o A nosso ver, esse procedimento

pode levar a um embotamento maior da realidade, no sentido em que, fX>rn;o se tratar de

um conceito, a expressco ; ir.suficiente para explicar e, em decorr;ncia, muitas distorçoes

podem odvlr , Pelo que entendemos, ; importante ter um procedimentocriti~ face ao uso,

ou n;o, do conceito de economia camponesa. Nesses termos, nao podemos:

a) usar levi anamente esse, ou outro, conceito e,

b) reieit~-Io simplesmente, sob a a!egativa de que o ccmpesinofo existiu como classe nas

formo çces sociais pr;-capitalistas, por isso n~ se aplica ao caso brosi le iro ,

Realmente; impossive! pensar, fX>rexemplo, o cornpones do Nordeste ho je,

a parti r do que nos fala Kautsky: I I. o. a famií ia camponesa medieval era uma comunidade

econ;mica total ou quase totalmente autosuficiente, n;o ~ produtora de seus meios de sub

sist;ncia, mos tamb;m construtora de sua casa, mbveis e demais utensÍlios caseiros, que fa

bricava a maior parte de seus to~cos objetos, curtia as peies, tecia o linho e a I;, fazia

seus vestidos, er c, O compor-es ia ao mercado, porem noo vendia mais que o excedente de

sua produç;o, comprando o sup;rfluoooo "Difi'cil tombem explicar fen;m~nos da economia

camponesa no Nordeste brosi lei ro, nos termos descritos por Sismondi, ci tado por Kautsky no

mesmo livro: "o cornpones que com seus filhos lavra parcela de sua propriedade, que nco

paga arrendamento a nenhum superior nem sal~rio' a nenhum inferior, que regula sua produ

çoo pelo seu consumo, que come seu trigo, bebe seu vinho e se veste do seu linho e de suas

';s, esse se preocupa muito pouco com os preços do mercado, pois tem pouco que vender e

que comprar e jamais se orruincrc por crises comerciais" (Kautsky: 1970, pago

(4) Para uma cornoreensoo mais clara a esse respeito, ver o texto cie Nazareth Wanderley,
"Algumas, Reflex;es sobre o Cornpesi nato do Nordeste: concei to e rea li dade" •

(5) Essa pr~ti ca tem se torncco frequente sobretudo no ;mbito do planejamento governamentalo
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Refletindo, pois, sobre a nossa' forrncçco social, aceitamos as id;ias de Na

zareth Wanderley, que analisa o campesinato na agricultura do Nordeste brasileiro parti~

cb de que h~ um dom(nio do copito lisrno , Nesse sentido, h~ uma vinculcçco entre as formas
. '

e relações de produçco existentes na agricultura e a din~mica do processo de ocurnulcçoo

do capitalismo brasileiro. I1As formas e as relações de produçoo existentes na agri culturci'

foram e s~o criadas e reproduzidas, nos diversos momentos da evo luçco hist;rica do capit~

lismo brasileiro, como resposta ~s necessidadescb seu processo de ocumuloçoo!", "(Wand~

ley, pago 541).

De fato, as caracteri;ticas no nosso caso n~o s~o aquelas evidenciadas por

Kautsky, mesmo porque os elementos consfiruti vos da pr;pria forrnoçoo social s~o outros,

ent~o a totalidade se configura e se estrutura tombem de maneira diferente. N~o se pode

falar, por exemplo, de uma auto-sufici~ncia da famfha camponesa, ~ medida em que, por

v~rias relações, n~o pode ser vista fora daquela totalidade a que nos referi mos anteriorme~

te. Se, por um lado aqui ela produz para a sua subsist~ncia, essa prcduçco n~o est~ fora

do "esquema" geral de reproduçoo do próprio sistema capitalista; al;m disso, n~o favorece
- "", .,

a produçao ou fabrico de outros bens necessarios ao consumo da propria familia, mas sim,

torna-a cada vez mai s II dependentell de obj etos produzi dos por outros I1setoresll da eCOnO

mia, por!anto, em termos de mercado, o compories est~ nesse mercado e os preços dos seus

produtos s~o determinados pela I;gica do sistema e as crises comerciais certamente afetam

o campesinato. Todos os movimentos, pois, s~o movimentos da totalidade. Porisso a nossa

proposta n;o ; considerar a economia camponesa como algo di ferente da economia capit~

lista (inerente; sociedade brasileira), como se fossem realidades separadas e nisso a feira

seria algo peculiar a essa economia camponesa. Pretendemos, sim, analisar a economia ca~

ponesa como parte da economia capitalista e nesse caso, enfocar de modo mais espe~(fico

a feira. 'Nesse sentido, o nosso esforço ser~ para identificar elementos que indiquem lig~

çÕes da feira com o sistema global J bem corno as suas vinculações com a esrruturo de produç;o.

999

Para levar a efeito esta an~lise decidimos, ent~o, estudar um caso concre-

to que nao se distingue substancialmente dos outros casos.
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A opçco pela feira do municf'p.io de Itapipoca, no interior do Ceorc , pre_

de-se bos icamente aos segui ntes meti vos:

a} em' primeiro lugar, uma v~z que enfocar{amos a questco das relações de trabalho, era m

teressante tomarmos como base uma real idade onde essas relações apresentassem varia

çõeso Nesse sentido, o muni c(pio de Itapipoca preenchia o cri t;rio: abrange regiões fi

siogr~ficas distintas - serra, sert;o e praia - nas quais a estrutura fundr~ria se caracteri

za por algumas variações que levam ou condicionam a uma certa dlferencicçoo nas rela

ções de trabalho, de uma zona para outra o

b) em segundo lugar, mesmo considerando que este n;o poderia ser um crit;rio determinan

te - dadas todas a~ limitações que se nos apresentaram, dentre elas o fato de n;o conta.!:..

mos com nenhum financiamento para este trabalho - n;o poderCamos, nesse momento, re~

Iizar todo um estudo da ~rea, a fim de obtermos um conhecimento mais profundo da mes

ma. Escolhemos, ent;o, uma regi;o por ~s conhecida, por havermos trabalhado I~ du

rante 4 anos, com programa de extensco universit~riao

c} ~ muito difi"'cil medir a import~ncia de uma feira, mesmo porque entra aC uma quesrco de

subjetividade, porisso os crit;rios, de uma pessoa a outra, variam bostonte , Mas, noo h~

outra forma de dizer: pretendiornos analisar uma feira de certa significaç;o na regi;o o~

de ela existe, sem deixar de ser aquilo que chamarCamos de uma 11 feira trpica" o Exp!i.

cando melhor: n~ escolherCamos uma ~rea por exemplo onde a produç;o b~sica fosse de

hortaliças, com finalidade comercial o Uma feiracri"'nesse caso para n;s, n;o seria o que

estamos denominando de "feira t(pica", i~ que na maior parte do Estado do Ceoro , os

produtos agrrcolas que parficipam das feiras s;o destinados, em princípio,; Ilsubsist~ncia"

e n~ ; comerclol izoçoo , De fato, o que entra na cir culoçco na maioria dos casos e

aquilo que denominarCamos de Ilexcedente forçadoll (6)0 Com a produçco que circula

pela feira n;o ~ computada por nenhum ;rg~ (s;o 11 feiras li vres'"}, noo h~ como estipu

lar o volume de produçco que passa por cada uma e comporo-Ics a partir dar, para deci

(6) Ilexcedente for çcco!' - referimo-nos ;quela parte da produçoo camponesa que ~ vendida
o outros, n;o porque seja desnecess~ria 00 COnsumo da famiíia produtora, mas sim por
que esta precisa vender um pouco do que produziu (embora posteriormente comprando no
vamente), para comprar outros bens de que necessita e n;o produz (al;m de todos os pr~
dutos industrializados como: sa~, querosene, sal, açúcar, rapadura, tecidos, etc , , -
pode precisar tratar-se de uma doe,nça, fazer uma viagem ou coisa semelhante).
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-dir qual seria a mais irnportont e ou significativa nesses termos. Por outro lado, essa questao

do volume de pro duçco , de fato noo era o fundamental para o nosso estudo, embora entrasse

tornbern na "balança" , tanto assim que levamos em conta o fato de haver um certo consenso

entre as populações locais acerca do tamanho da feira. Para isso, entram crit;rios como o nC
(7) - -

mero de feirantes , o numero de pessoas que frequenta a praça de mercado, sistematica-

mente, pora comprar, para vender, para fazer outros "neg;cios"; o espaço fi~ico ocupado

pelos feirantes, a ~rea de obrcnqencio da feira etc. Na verdade, esses itens n~ se dissociam

da feira no sentido mais amplo que adotamos aqui.

A exemplo do que ocorre a quase todas as pessoas que realizam uma pesq":!,

sa, tivemos algumas dificuldades que, em parte foram sendo superadas ao longo.do tempo.

A deli mitoçco do objeto de estudo foi uma daquelas difi culdades, talvez a

principal, j~ que a clareza nesses termos ajuda muito a direcionar os passos do trabalho. Que

rrames estudar a feira, como uma das coisas que fazem parte da "economia agr~ria" e, de

modo mais especrfico, algo que se liga mais diretamente ~ "economia camponesa" (§). Essa

era apenas a id;ia mais geral e as perguntas mais imediatas que nos vinham ~ mente e que a1

gumas pessoas com quem converscvcrnos tombem nos faziam, eram: "por que a feira?"; "o

~, da feira?" e "o que; feira, pr'a voc~?".

(7) Feirante - estamos chamando de feirante neste trabalho, aquele indivrduo que compra o
produto de outros e vende-o, no varejo, ou, para usar a expressoo local, "vende no reta
lho" , na praça de mercado, de forma sis+ernof ca em termos de que obedece a uma peri~
dicidade (por exemplo, toda semana). Portanto, mesmo sabendo que no conjunto de rel~
ções que designamos como feira, entram outros agentes n;o localizados naquela praça~
restringimos o termo feirante para aquela categoria, obedecendo de certo modo O que e
uma pr~tica entre n;s. Em Itapipoca, ouvimos tombem o termo "feirista", para designar
essa pessoa que vende ali na praça.

(§) Sempre que me ref~ro a "economia agr~ria" e "economia camponesa", coloco aspas para
deixar claro que nao estou tratando de realidades separadas: ia disse que entendo que a
economia agr~ria faz parte de uma totalidade, cuja din~mica noo ; impulsionada pelas
diferenças entre o rural e o urbano, mas si m pelas contradi ções ~sicas que se processam
entre as classes sociais. Apenas estou querendo entender as relaçÕes sociais numa parte
desse todo, que se situam no contexto agr~rio, daí a e xpressoo "economia agr~ria'l.
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o que é feira, por exemplo, foi uma pergunta que, ~ pri meira vez

que nos formularam, achamos sem nenhuma relev~ncia. No entanto, depois consi deramos i m

portante dizer que a feira pela qual nos interess;vamos n~o era simplesmente àquele

to da troca, geralmente feita numa praça das cidades, uma vez por semana, em que

cem praticamente os mesmos vendedores, e tc , (§§). Pretendlcrnos sim, entender as

mamen

apar!

relaÇões

que se processavam entre as pessoas, isto ;, entre os principais agentes da comer ciolizcçoo

por essa via (feira), vinculando-os ~s relo çces vigentes no processo produtivo propriamente

dito. Nisso est~ implícita a tentativa de compreender tamb;m as relações entre as classes so

ciais ou segmentos de classes. E, partindo de que a economia brasileira como um todo se co

racteriza como economia capitalista - - cujo movimento de reproduçco ; regido por leis g!

rais que condi cionam as di versas relações no ~mbito interno da sociedade e nesse senti do di r!

cionorn a din~mica dessas rela<pes -- queriornos entender, sobretudo, a forma como esse co~

junto de relações que chamamos de feira, participava daquele movimento geral do sistema ca

pitalista brasileiro (§).

Toda essa dificuldade em delimitarmos o nosso objeto de estudo implicava,

pois, ao mesmo tempo em superarmos dificuldades em termos de cornpreensoo dessa

de. Signifi cava, portanto, ter que superar (ou pelo menos tentar) muitas defi ci~ncias

co-metodol;gi cas.

totalida
,

teori

Aos poucos, ou a custa de muito "quebra-cabeça", conseguimos definir res

postas ~quelas interrogações, o que acreditamos j; haver explicitado em outras

desta Introduçoo .

passagens

(§§) Neste trabalho, p~a nao criar devidas, quando nos referimos ~ feira nessa dirnensco ,
usaremos a expressao praça de mercado, isto;, aque Ia praça, na ci da de , onde! aos s~
bados acontecem as trocas com mais intensidade (alguns feirantes, como de feijao, e fru
tas e miudezas, permanecem ali todos os dias da semana). Obviamente nos depoimentos-
de pessoras locais que citaremos neste trab~lho, vai afarecer o termo feira, refe~indo:
se tambem a esse contexto, bem como no ultimo capitulo, ao abordarmos a dimensao so

cio-cultural.

) Algu;m poderia argumentar que, ao inves de· economia brasileira, a refer~ncia deveria
ser ~ sociedade brasileira. Tamb;m achamos mais correto, uma vez que na verdade a eco
nomia se faz a partir de um conjunto de re lcçoes sociais e polfticas. No entanto, esta s;
poroçco aparente foi feita somente com o intuito de facilitar uma expressco de pensame~
to.
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AI;m desse obst~culo que consideramos o principal, enfrentemos outros, qu.::.. .. ..
se sempre a este relacionados, mas achamos desnecessario ci ta-Ios.

,
Por outro lado, nos deparamos com outras dificuldades de ordem mais pra!I.

ca:

- falta de recursos (§): viajamos prati camente todas as semanas, durante 10

meses (dispondo de uma bolsa de mestrado} do CNPQ), para o muni c(pio

de Itapipoca, sem poder contar com nenhum auxil iar de pesquisa, j~ que

não tfntamos condições de oferecer uma gratificação a esse possivel auxi

Ilor , ou custear-Ihe as despesas. De certo moro, esse problema repercutiu

na coleta de dados, j~ que não realizamos tudo o que previornos (por exem
r ,. -

pio, percorrer por varias vezes as "linhos" de- feif~).

- a falta de um ori entador, foi outro aspecto que repercutiu negati vamente

na elaboração deste trabalho, sobretudo ~ ;poca de efetivação do projeto ,
,

em que precisovomos tirar muitas dGvidas, dirigir as leituras para aquilo

que fossem mais interessante no sentido de nos fundamentarmos melhor,

do ponto de vista te;ri co-metodo I~gi co. N~o ; que a nossa concepção s~

ia de que o orientador tem o papel de fazer o trabalho ou assumir a sua r~

ponsabi lidade. Apenas achamos que.o orientador.; importante como aI

guem que nos ajuda a avançar nas id;ias, no amadurecimento do racioci'-

Quanto ao trabalho de campo, durante o pelodo de 10 meses, em via

gens semcncis , permanecemos na ~rea cerca de 65 dias. O referido tempo, distribuimos entre:

contatos na praça de mercado com feirantes e produtores; contatos com feirantes fora da praça,

(§) Pa~ece-nos cloro que os ;rgãos financiadores de pesquisa tenham mais interesse em finan
ciar projetos maiores, que en'vOlvam o estudo de questões mais abrangentes e signifi caiT
vas dentro daquela ~rea a que se liga o projeto. Isso parece ';gi co, num pai~ que cont~
com recursos escassos, ou que pelo menos distribui maios seus recursos e onde certamente
h~ choques de interesses na defini çoo das prioridades, mesmo em se tratando de entidades
estrangeiras, cujos interesses tombem j~ estão definidos. Solicitamos por exemplo, uma a
iudo ~ Fundação Ford dentro do seu Programa de Dotações para a Pesquisa em Ci;ncias ~
ciais no Brasil, o que nos foi negado sob a argumentação de que a seleção foi altament;
competitiva e que o Comit; "composto de seis renomados cientistas socia·is brasileiros con
siderou como crit;rios: a) lrnportcncio do té"pico e qualidade geral da proposto; b) adequ;-
ç~ da metodo)ogiai c) qucl ificcçoç do pesquisador e d} potencialidade de impacto do -
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e contotos com produtores nas unidades pradutoras ou na sede muni cipal.

muitas observoçoes ,

Atrav;s desses contatos, realizamos 83 entrevistas e fizemos o registro

; medida em que oresenci~vamos fatos relevantes para o nosso trabalho.. ,

de
•

Por outro lado, levamos a efeito uma coleta de dados secund~rios junto ao

INCRA, F.I BGE e CEPA-CE (Cornissco Estadual de Planejamento Agrrcola), al~m da pesquisa

bibliogr~fica nos arquivos do Instituto Hist;rico do Cear~ e da Biblioteca P~blica do Estado.

No trabalho de campo, propositalmente, utilizamos a abordagem antropo
•

I;gica (entrevistas, hist;ria de vida e observo çco direta), ao loco da pesquisa dos dados secun

d~rios.

Apesar de usarmos bastante o discurso dos i nformantes ao longo de todo es

te trabalho, convem lembrar que nao o tomamos como absoluto. Nesse sentido, tivemos a pre~

cupaçoo de, durante a pesquisa, confronto-dos com dados objetivos, colhidos pela observação di, -
reta, bem como com os dados secund~rios.

r

Resta dizer que nao nos prendemos a uma amostragem estatistica porque acr!

ditamos tombem na cientificidade de outros procedimentos, desde que assumidos com rigor e

seriedade. Entao, durcnte esse tempo, atualizamos as nossas informaçÕes a respeito da econo

mia do munic(pio,al;m do coleta de dados, mais especrficos sobre o feira, junto aos princip-.9is

agentes.;'

Assim, . com base em um roteiro de questões previamente determinado,

conversamos com um numero signi ficati vo de feirantes de di versos produtos, na pr-;pria praça

de mercado ou fora dela. (Por exemplo, se eram 25 feirantes de feijoo, entrevistamos 10 da

queles, em dias diferentes e repetidas vezes cada um). Nossos principais informantes fororn: ,

feirantes, produtores e alguns consumidores,

projeto no desenvo lvimento da disciplina e/ou das ci;ncias sociais em geral, no Brasil".

Ao expl ici torrnos isso, noo estamos achando que houve injustiça no nosso caso, ou coisa se
melhante. Em primeiro lugar, nao gost~r(amos de trat~-Io com; caso isolado e, em decorr;;
cia, dizer que esse fato d~ margem a que façamos muitas reflexoes a respeito do ensino e d~
pesquisa em nosso pai;. Por exemplo, que so luçco enconfrorlorros para esse problema, que
nao ; espec(fi co 9a UFC?

....------ -- ~ ----~--
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Gostar(am05 de registrar que, opesor de todo o nosso experie~

cio no meio rural, inclusive de origem, o nosso condiç;o de mulher (associado certamente o

alguns preconceitos, ~alvez inconcientes , do nosso parte e da porte das pessoas locais), criou.. - -
pora nos algumas limitaçoes, mesmo que nao nos impossibilitassem de levar em frente o trab~

lho: por exemplo ,n;o era f~ci I conversar com motoristas de caminh;o, no praça de mercado,

na noite que antecede ~ realizaç;o da feira, apesar de ser um momento muito oportuno. Me.,!

mo com os pr;prios feirantes, algumas vezes, os outros com quem 1100est~vamos conversando

ficavam dizendo brincadeiras, como: 111100 acredite na conversa dele n;o, i~enganou o muJ.

tos ... ". Mesmo assim, este foi um trabalho bastante gratificante, onde aprendemos muitas

coisas, sobretudo, amadurecemos mais a nossa cornpreensco o respeito da rea !idade, prin:l,

palmente no que concerne ~ explicaç;o do ponto de vista teórico.



II VI DA nE POBRE É ASSIM: OU O BEIÇO OU A L(NGUA; OU TRABALHA

OU MORRE DE FOMEII (porcelro},



CAPíTULO

O CONTEXTO DO SURGIMENTO DAS FEIRAS NO INTERIOR DO CEARÁ

Neste capitulo, fazemos uma tentativa de recompor passagens da

do Cear~, de moclo mais especi-fi co no que diz respeito ~ estrururcçoo da sua economia agr~

ria. Mesmo reconhecendo os prejui~os dar decorrentes, fazemos como que um corte na Histo

ria, tomando como ponto de partida a segunda metade do s;culo passado, quando as ativida

des agr(colas se intensificaram mais no Cear~,.pois at; entco destacava-se apenas a pecu~

rio,

,
Ao tentar recompor a nossa Historia, temos como objetivo principal situar

ar a formaç;o e desenvolvimento das feiras no interior do Estado. Nest'e sentido, buscamos
-respostas para questoes como:

- nesse processo de formaç~ econ;mi ca, em que momento surgiram as feiras

e por que?

- enfim, o que representavam as feiras?

Talvez seja esse um objetivo pretencioso demcis, quando se pensa na escas

sez de dados ou de estudos a respeito da chamada "economia de subsist;ncia" que; a que

nos interessa mais de perto aqui, j~ que focalizamos a feira enquanto espaço para comercia

lizcçoo , ocupado principalmente pelos camponese/1),

(1) Em princrpio, j~ podemos dizer que nao dispomos de dados suficientes, mesmo levando em
conta, dentre outras fontes de consulta, o acesso que tivemos ao excelente trabalho de
C~lia Guabiraba, sobre "Atuaçao do Estado na Agricultura Cearense - 1850/1930", re
sultado de uma pesquisa levada a efeito por um grupo, sob a sua coordenoçoo , no ano d;
1978, para a Fundcçoo Get~lio Vargas/SUPlAN. Para analisar a otuoçco cio Estado na
agricultura cearense, a autora apresenta dados muito significativos a respeito da nossa
formo çoo social e econ;mica, sempre numa perspectiva hist;rica, com a preocupaçao
constante de estabelecer as correlações com o contexto nacional e suas vinculoçoes no
plano da polrtica externa. Portanto, neste capitulo do nosso trabalho, nas reportamos v~
rias vezes ;quele documento. -
AI;m dessa fonte, recorre~os tamb;m ~s leis Provinciais,_inclusive nesse caso, coletamos
dados anteriores a 1850 (decada de 30), onde as informaçoes nos pareceram importantes.
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Feitas essas observcçoes preliminares, nosso esforço agora sero no sentido de"

apresentar os seus resul tados, com o objeti vo j~ mencio~ado e reconhecendo todas as li mito

çoes .

A ocupoçoo do sertoo do Cear~ par criadores e plantadores começa a se pr,9,

cessar sobretudo a partir da o cupc çco de Pernambuco pelos holandeses (1624 a 1634), quando

muitos europeus fugiram de I~ e se refugiaram aqui.

A partir dessa fase se desenvolveu tamb;m o com;rcio entre o sertco e o lito

ral cearense, tendo como principais mercadorias o gado e os artigos importados, trazidos es

tes Cltimos de Pernambuco.

A agricultura, at; o final ~s;culo XVIII, era muito inexpressiva, embora

i~se cultivasse desde o inicio da colonizaçao aqui no Ceorc: a cana-de-açúcar (para prod~

çoo de aguardente e rapadura, passando-se a produzir açúcar a partir de 1845, o que, na d;

cada de 50, i~se exportava); o algod~o (para o fabrico de artefatos, desde os pr imcrdios da

colonização), al;1JI de g~neros alimentícios, mas tudo em pequenas quantidades. O forte da

economia, pois, se centrava na cr icçoo de gado. 11 Desde o peri~do colonial a indCstria pa~

toril ocupou lugar de destaque na economia do Cear~. Depois da seca de 1790/2, a oqr icul

tura começou o desenvolver-se, competindo depois com a crio çoo de gado. Os gados grossos-

cavalar, bovino e muar - contribuiram com ,elevadas parcelas.

No tri~nio 1852-54 constatou-se a exist~ncia de 4.720 Fczendcs de gado no

Ceoro , ocupando Granja o primeiro lugar, com 1.202 fazendas, acompanhada de Quixera~

bim, com 1.107 ( ... ) O rebando bovino no tri~nio citado, em Quixeramobim, era de

26.648 cabeças e o cavalar, de 4.571, enquanto em Granja havia 12.812 cabeças de bovino

e 1.109 de gado cavalar( ... } C~lculos feitos em 1862, avaliavam o total do gado bovino e

Com bas'tante atenção consultamos ainda o 11 Relat;rio da Exposiç;Õ de Chicogo - 1892/3",
onde h~ informações significativas sobre a economia do Cecro , que se fez presente ;quelc;
exposição. Outro texto de Thomaz Pompeu, este mais recente, trata do "Cear~ no Centena
rio da Independ~ncia", bem como o trabalho de Rodolfo Theophi 10 sobre a HISTÓRiA DA SE
CA DO CEARÁ e ambos serviram-nos tombem como fonte de pesquisa, (J1;m do livro de Rai
mundo Gir~o, HISTÓRIA DO CEARÁ.
Embora não se trate de um trabalho especifi co sobre o Cecro , consultamos tombem uma publi
ccçco da Fundação GetClio Vargas, intitulada 11 O Problema do Abastecimento numa Perspe~
tiva Hist;rica - 1530/1918", de autoria de Maria Y~dda Leite Linhores , abril de 1978. -
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..
cavalar na Provincia, naquele ano, em 1.200.000 cabeças correspondendo para cada habi

tante, 2,4 cabeças e 144.000 cabeças de cavalo a 0,28 por habitante. A populcçoo era, en
-tao, calculada em 500.000 habitantes II (Guabiraba: 1978, pags. 18/9.).

Com essas 'informações queremos apenas fornecer uma visão global da situa

çao da pecu;ri~ no Ceoro , na segunda metade do s;culo XIX, quando a agri cultura passa a

assumir tombem certo destaque na economia da Provincia como um todo. Essa pro ie çoo da ati

vidade agr(cola n~o pode ser vista de modo isolado, pois, sobretucb a partir da segunda meta. -
de cb se culo XVI i, o paÍs como um todo se ressentia da escassez de alimentos, prin cipo lmen

te para o consumo das populações cbs nCcleos urbanos que se iam formancb pelas Provincias.

Portanto, a omplic çoo da agricultura, no Cear;, guarda'relações com o restante da econo

mia nacional que, por sua vez, se liga a fatores externos. Por exemplo, antes o açúcar bro

sileiro i~ perdera o seu mono~lio no mercado europeu e a Metr;pole sé se recupera da crise.

com a descoberta do ouro de Minas Gerais.

Como i~ foi dito, at; o se culo XIX a pecu;ria se constituia na atividade eco

~mica de maior relev~ncia para a Província; por isso mesmo, a preocupaç~o maior por parte

cb poder po Iíti co se vo Ita va para a 11 indCstria pastori 1". Um exemplo disso pode ser dacb

com as tentativas de corrigir solos para a pastagem e com as leis que protegiam a criaçao

de gado bovino. H; leis, por exemplo, que proibem ao mesmo tempo, criar ovelhas, cabras

e porcos e·que obrigam a "tocb lavracbr a cercar suas plantações". Se n~o cercassem e mal

tratassem o gado que invadisse seus roçados, seriam responsoveís pelos danos causacbs.

Nas Leis, podemos inclusive perceber a falta de pro+e çoo aos lavradores (+):

por um lado n~o tinham poder aquisitivo suficiente para possuirern ligados grossos" e, por ou

tro lado, nõo tinham o direito de criar ligado miCcb" deixando toda a pastagem para os Pl.:.

meiros, al;m de terem ainda a obripo çco de cercar seus roçados, sob pena de ver invadidas

as suas plantações. Portanto, al;m dos aspectos econ;micos, observa-se ai a questco da estr,::

turaçõo das classes sociais (como, aos poucos isso vai sendo "mcdelado" na formcçco social)

e a posi çoo do Estado na elúboraçõo das leis. "Ao que tudo indica, o gado miCcb era criado

sobretucb pelos pequenos propriet;rios. Dizia o Relat;rio de 1862 que ele servia de alimento

a grande parte da populaç~o. As posturas municipais, nõo raras vezes, tentavam coibir este

'+) Lavrador - nesse caso, trata-se do pequeno produtor, que nao se confunde com os donos de

terra (propr iedcdes maiores).
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tipo de criaçao, apesar do rendimento que representava para a Pro';"'(ncia" (Guabiraba: 1978,

pego 20).

o que fica claro, pois, ; a elaboraç~o das leis para favorecer a classe cb

minante. A estruturaç~o. dos classes, portanto, nasce com os prim;rdios da formo çoo da nossa

sociedade, ~ medida em que se define a propriedade privada da terra, decorrente, por sua

vez, da politica que norteia o empreendimento colonizacbr. De inicio, a Col~nia se caraete

riza basicamente pela presença dos senhores e dos escravos, sencb estes propriedades daqu!

les. Ao lado disso, os 11 a o:>stados" , os pequenos propri et~rios, ou moradores das fazendas.

Mais tarde, com a obo liçoo da es crcvidoo , a estrutura social se altera, mas noo chega a se

frer mudança radical, pois, uma vez assegurada a propriedade da terra oos senhores, o Ilho

mem livre" teve que se submeter ao dominio daqueles. E, ao longo da Hist;ria, como era de

se supor, o Estado sempre se co lo cou ao lado da classe dominante .• Nesse sentido, por exem

pio, os incentivos sempre foram dados ~quelas culturas agr(o:>las destinadas primordialmente ~

exportcçco , Com isso, favorecia n~o apenas essa classe, internamente', mas contribuia tam

b;m pata o fortalecimento do cop..italismo enquanto sistema econ~mico, cujos limites nOO

coincl dern com as fronteiras territoriais da naç~o brasileira.

Com a crise norteamericana, i~no final do se culo XVIII teve impulso a p~

duçoo algodoeira, que adquiriu bom preço no mercado ingl~s, em consequencio do que mais

tarde teve o seu volume aumentado. Guabiraba nos mostra que no quinquenlc 1850-55, "0

expor+cçoo dos couros ocupou o segundo lugm na Prov(ncia, perdendo para o algod~o, mas
;.. - .,. - ",.,

no quinquenio seguinte ela foi suplantada noo so pelo al90doo, como pelo cafe e açucar, re

cupercndo o terceiro lugar no quinquenio 1860-65" (pag. 20).

Inicio-se, portanto, no se culo XIX uma ampliaç~o das atividades agr(colas,

embora enfrentcndo , j; ~quela ;poca, muitos obst;culos. A pro~sito, encontram-se pronu~

ciamentos dos presidentes da Provincia que fazem, com frequ~ncia, clusoes a: falta de cap..!.

tal para a agricultura, aus;ncia de instituições de cr;dito, falta de braços para o trabalho

agr(cola, presença de doenças porositcrics nas plantaçÕes, falta de estradas e portos para o

escoamento da pro duçoo , falta de m;quinas ou processos para melhor aproveitamento dos so

los, etc. Guabiraba., na introduçco do seu trabalho, pago 111, diz que "0 ousencio de estr,9.

s de ferro e de rodagem, de instituições de cr;dito, de portos e de meios de transportes,

caracteriza agudamente o Cear;, na segunda metade cb s;culo passado". A esse respei o,

BH/Uf
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tcrnbern Thoaz Pompeu, no Rela~rio da Exposiç~ de Chicago - 1892/3, ofirmo: liA corren

te miqrororio para o Amazonas e recentemente para o sul; o r.;sultado das repetidas desi lu

sões sofridas pelo sertanejo, da incerteza dá renda agric~lall (Pompeu: pago 72). rE ainda

nesse mesmo documento que o cutor se refere ao Relat;rio do presidente da Provincia, em

1861, onde aquele cdministrodor;" Ilentendia que o alto preço do transporte era a causa ime

diata de n~o chegarem ;s praças somas de g~neros que se consumiam no lugar de fabrico, 'e

que outras sofriam em seu valor no+ovel depressoo pOr semelhantes gastos e absorviam do pr~

dutor lucros importantes que se fossem percebidos e acumulados aumentariam os capitais e for

çcs produtivas da Provincial I ~pag. 74)0

Esse dado referente aos gastos com transporte da pro duçoo teria que serana~

sado considerando-se, no conjunto das explicaçÕes, a natureza da politica global adotada

para a Co lcnic , onde n~o se pode . perder de vista trctor-se de uma economia voltada

para o mercado externo. Esse enfoque est~ muito claro ao longo de todo o trabalho de C;lia

Guabiraba, como est~ nas obras de Caio Prado JCnior, Capistrano de Abreu, No Werneck

Sodr; e outros, quando analisam a for~aç~o social brasi leiro ,

Na verdade, tais problemas tinham suas raízes bem mais profundas (e aqui

reaparece a questco das classes). Como diz Y~dda Linhores, Ilpelas informações esparsas de

que dispomos; possível verificar que os problemas da produç;o; do transporte e da distribui

<;;0 s;o estruturais, n;o podendo jamais ser resolvidos ctrcves de medidas meramente conjun

turais ou de ordem administrativa. Eles se inseriram no ;mago do sistema colonial que se fun
. .

dara sobre o escravismo, a grande propriedade e a monocultura, bases de uma sociedade de

privil;gios, de profundos contrastes e de desiquoldode- extremos em que a opressco dos pod~

rosos sobre os fracos, o desrespeito; pessoa humana e o desejo insaci~vel de lucro

tuiam as regras de um cotidiano sempre brutal. Aos ri cos competia enriquecer o Aos

consti

pobres

restava a resignaç~o sem apelo. Ao poder pCblico, representado pela burocracia de funcion~

rios incompetentes, medíocres e desonestos, cabia perpetucr as hierarquias existentes e delas

extrair os meios para a sua outo-reproduçoo ( ••• ) D~í o II contradit;rioll das leis, o eterno

emaranhado dos problemas" (Linhares: 1978, pags. 101/2)0

Ao 'nosso ver, dentre outras coisas, neste trecho a autora nos fornece uma

pista para entendermos com cloreza toda a corrupçco que se desenvolveu no ;mbito do poder

pCblico e que persiste at; hoje. Nesse senticb, a corrupçoo ; gerada e alimentada pelas con
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tradi çoes internas de sistema e tomo-se necessaria ao mesmo.

N~o podemos esquecer que essas contradiç~es s~o pr;prias do sistema e .~

risso n~o ser~o superadas por ele mesmo. O m;ximo que pode acontecer, ; serem encontrodos

pol iati vos, que n~o atingem de fato a estrutura o Ent~o, h; ar um impasse: por um lado h;

contradiç~es que de certo modo entravam o desenvolvimento do sistema. Por outro lado, p.:!.

ra que ele se reproduza como tal, ; preciso que coexistam os contr;rios. Porisso n~o podemos

ter a ilus~o de que o sistema (o governo, as classes dominantes) solucionaria o problema do

desenvolvimento desigual que o caracterizava desde o seu nascedouro, pois isso

na negaç;o dele pr;prio.

impli caria

Guabiraba nos fala que paralelamente ~ e xpor+cçoo dos grandes produtos co

tados no mercado mundial, e, que orientaria toda a polftica dos governantes, a questco do

abastecimento interno preocupava apenas secundariamente as autoridades, no perrodo que de

limitou para o estudo (1850-1930). Ainda a respeito da Col~nia no cen;rio mundial, afirma:

liA cada cltercçco na conjuntura internacional, favorecendo produtos como o algodoo e o

açúcar, corresponderia um I'falso" crescimento das ;reas estagnadas, da mesma forma que,

uma conjuntura desfavor;vel, provocaria cr ises , que, muitas vezes, se sucederiam. O mede

10 exportador que vigorava no Brasi I desde o perfodo colonial respondia por essa extrema de-

perid;ncía externa sendo agravado pelo atraso tecnol;gico" (grifo nosso, pago 2).

Referindo-se especificamente ao caso do milho, diz o Relat;rio da Expo~

ç~o de Chicago que este constitufa-se como um dos alimentos ~sicos da populcçoc , masque,

face ~s dificuldades de transporte, "não raro era preferCvel importar dos Estados Unidos para

o litoral a mandar buscar nos sertoes e serras" (pago 100).

Ao nosso ver, fica claro assim, mais uma vez, a prioridade dada aos prod~

tos de exportação, em decorr~ncia da politica global, vinculada a interesses mais amplos que

o da pr;pria Co lcnlc./Estcdc , Entendemos, por outro lado, que, al;m dos vlnculc çces exter

nas, seria necess;rio examinar o conjunto do processo produtivo, internamente, para que p~

d;ssemos obter uma noç~o mais precisa do processo de circulação dos produtos. Mas se ntirros

car~ncia de dados oesse respeito. Guabiraba nos diz que: "Não surpreende que uma populo

ç~ numerosa, contando, em 1862, com cerca de 5190000 habitantes, sofresse inCmeros pr~

blemas relativos ao abastecimento, motivados entre outras causas, pelo atraso das relações.
de pro duçoo , pelos prec;rios meios de transporte e pelo clima. Muitas vezes precisou-se im
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portar os alimentos de que necessitava a Provinciall (pag. 21.)

As dificuldades de transporte e estrado, bem como as condiçoes clirn~ticas,.

s;o relativamente bem descritas e mencionadas com muita Frequencio na bibliografia que co~

sultomos. No entanto, as re lcçoes de produç;0 raramente s~ referidas e n;o encontramos des

cri ç;o das mesmos.

Perguntamo-nos, por exemplo, sob que regime ou sistema eram produzidos os

g;neros de primeira necessidade? E, se houvesse facilidade de transporte, quem seriam os

principais agentes da comercializaç;o? Referimo-nos especificamente; comercializaç;o in

terna, dos produtos alimentares entre as unidades produtoras e os povoados e vilas, pois sabe

mos da exist;ncia de comerciantes maiores, vo ltcdos para a exportaç;o, como Boris, lrmoos
,

Salgados e outros, no Ceara.

No Relat;rio da Expcsi çoo de Chicago, h~ tamb;m uma passagem em que se

I;: lia farinha de mandioca ;, como o algod;o, a cultura do pobre!' (pago 105)0 E acresc~

ta'que, al;m de abastecer o consumo interno, a farinha era vendida para Estados vlz inhos ,

Quanto a essa venda, poderíamos nos interrogar sobre se realmente isso se constituía urna IIS~

brall do abastecimento interno, (j~ que havia crises de abastecimento), ou se se tratava de

contrabando do produto o Guabi rabo faz refer~ncia a aç~es dessa natureza, exatamente no

caso do farinha, saindo II ilegalmentell de Cascavel poro Mossor;, no Rio Grande do Nor+e ,

E tombem lembra - reportando-se a um pouco antes do perÍodo considerado no Relat;rio - os

perÍodos de crise, em que tivemos que nos abastecer com a farinha de outras Províncias. liA

d;cada de40 do se culo XIX trouxero uma repe+içoo do quadro de amarguras causado pelas

grandes secas. Em 1845, uma novo calamidade climat;rica pro vocou uma revoada da populo

ç~ sertaneja, rumo ao Cariri, a regioo mais f;rtil do Cear~o Para a capital vieram mais de

30.~00 pessoas o O Par~ e o Maranh;o abasteceram a Província de farinha de mandioca (§)o

A M~o-de-obra representada pelos fiage lados foi aprovei tada na exe cuçoo de obras pCb!!.

cas" (pog o sem nurnercçco},

Po outro lado Rodolfo The;philo, em Hist;ria da Seca do Cear~, quando

menciona o surto algodoeiro na Província em decorr;ncia da guerra civil norteamericana, diz

(§) Ao que tudo indica, as crises se alternavam no tempo e tombem entre as Provínciaso Stu

dort Filho refere-se ; saída de for ihho de mandioca, do Cariri-Ce, para a; Províncias da

Parafba e Pernambuco o

BH/UfC



que 11 ••• os homens descuidavam-se da mandioca e 005 legumes, as proprics mulheres bar)

cbnavom os teares pelo plantio do precioso arbusto •• o I E acrescenta: I I em breve, porem, co

meçaram as economias do lavrador a enriquecer as provincios vizinhas onde se iam prover de

farinha e legumes: s sobras' do ouro estrangeiro voltavam em troca de objetos de luxo, de

fazendas finl1s'1 (pag o 22). Segundo o mesmo autor, o cultivo do olgod;o era feito com o tra

balhacbr livre: 110 lavrador preferia pagar aos assalariados 1$280 di~rios a empregar nas ro

ços os seus poucos escravosll
o

Diante desses dados, gostariamos de refletir sobre dois pontos:

1·· a partir do trecho transcrito da Hist;ria da Seca do Cear~, cons+oto-se mais uma vez a os

cilaç;o da e conornio interna, como reflexo do que se passa I~ fora. Realmente o abasteci

mente interno situa-se sempre no plano secund~rio e s; adquire irnpor+oncic ~ medida em

que as culturas de primeiro necessidade satisfazem a alguma exig~ncia do mercado externo,

no sentido de dar respaldo; poiítica global da Col~nia. Dai a preocup,aç;o com as crises de

abastecimento. Isso nos parece acontecer, por exemplo, no caso em que as leis provinciais

obrigam os agricultores ao cultivo de produtos alimentares, a nosso ver, como uma forma de

garantir a sobreviv;ncia das populações mais pobres o

A titulo de ilustraç;o, transcreveremos artigos dessas leis, aprovancb post,::

ras de c;maras municipais de diferentes lo col idodes , Ressalte-se que a citaç;o de trechos da

lei, determinando prati camente as mesmos ~oisas, mas oriundas de di ferentes muni c(pios, e

proposital para que fique claro n;o se tratar de motivos particulares, a uma ou outra locali

dade: lei 68, de 1837 (C;mara de Aracarj· )- ort , 67: sendo de reconhecido utilidadea pia.!::

toçoo de mandioca manipeba, n~ s; por crescer com mais vantagem, como porque se conser

va onos debaixo da terra, sempre em estado de crescimento e desmancha, ordena-se que to

do lavrador seja obrigado CI plantar anualmente quatrocentas covas de dois p;s, sob pena de

serem multadas em dez mil r;is ou dez dias de pr isco ,

lei 14, de 1938 (C;mara de Quixeramobim) - arte 10: todos os lavradores que plonturern em

qualquer parte deste munic(pio, serco obrigados a plantar todos os cnos de mil at; 3 mil co

as de mandioca, conforme a possibilidade de cada um, e o que o contr~rio fizer, pagar~ a

ulta de oito miI r;is para as despezas da c;mora, ou quatro dias de pris;o e o duplo nas

eincid~nciaso

Observe-se que n;o "Setrata de uma p0 Hti ca social e economi ca vo Itado r

questões de fundo (m~ distrlbulçco das terras, destaque especial para os produtos de expo a
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çoo , etc.). A preocupcç;o ; de certo modo superfícial e marcado por um imediatismo extre

mo, que se revela tombem em reiaç;o a outros problemas. 1'-10 caso das estradas, as C;maras

tomb;m determinavam que os propriet;rios assumissem a responsabilidade de co.nstruf"-Ias e

conservo Ias, cortando o m~to que, a cada periodo chuvoso, crescia ;s suas margens. É co

mo se cada um tivesse que fazer por si, independentemente de existirum poder pCblicoo

lei 640, de 1854 (C;mara de Crato) - Art o 75: Todos os moradores dos sf"tios deste muni c f"pio

s;o obrigados a plantarem anualmente 2.000 covas de mandioca em oris cos sem agoa de rega,

sob a multa de 2$000 r;is.

o artigo sefJuinte desta lei obriga os donos de sf"tios a fornecerem "at; o

fim de junho", a reloçco dos moradores ao fiscal, para que este controle as disposi çces do a.!.

• tigo 75.

lei 641, de 1854 (C;mara de Barbalha)- arte 14: Todos os propriet;rios de terra deste muni

cf"pio, que n;o alegarem motivos justos, s;o obrigados a plantarem anualmente, al;m dos le

gumes, 4 mil covas de mandioca, pelo menos, c os rendeiros duas mil, sob pena de pagarem

multa, aqueles 5$000 r;is, e estes 2$000 r;is.

E a lei acrescenta que serco multados os proprietcrios que permitirem em

suas terras "rendeiros ou moradores" que n;o satisfaçam as dlspos içoes do artigo 14. Quanto

~s puni~es, devemos ter em mente que, a exemplo do que acontece hoje, nem sempre se

concretizavam, pois, como lembra Y~dda linhares, a propina coexistiu com a fiscalizaç;oo

lei 694, de 1854 (C~mara de Telha) - or+, 23: obriga todos os agricultores do municf"pio. a

plantarem anualmente pelo menos 1.000 covas de mandioca manipeba, velando em sua con

servaçao para arrimo nos tempos est;reiso Multa de 4 mil r;is, salvo se o terreno for inade

quaclo.

Como se pode constatar, h~ uma preocupa ç;o constante com o abasteci mento

interno, mas sempre a nevel da sobreviv~ncia, n;o uma preocupaç;o no sentido de irnpulsio

nar o desenvolvimento da sociedade de "dentro para fora", isto ;, dinamizando-a interna
.- -mente, para superar suas propri os contradi çoes ,

A id;ia de que a preocupcçco com as culturas de primeira necessidade se li

ga a sua importcncio para a sustentoçoo da política mais global, aparece claramente no tra

balho de C;lia Guabiraba, que afirma na suo íntroduç;o: II constatou-se o interesse do gove..!:
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no por aqueles g;neros b~sicos na cl imentcçco do povo, nao com o intuito de favorecer o

abastecimento interno da Provinda/Estado, mas com o fim de aumentar o volume das export~

rjJes, suo principal fonte de renda numa fase em que o cres'circenro das cidades exigia maior_. .
quantidade de alimentosll

o

Desnecess~rio .se faz dizer que garantir o abastecimento das cidades que

cresciam, signi fi cava garanti r a sobrevi v~ncia de uma populcçoo que, em muitos casos, ia

sai~a do campo 11 por causa da secall
•

2- O segundo ponto de refl exoo nossa, diz respeito ;s repercus~es do surto algodoeiro. Ro

dolfo T~filo ao se referir a esse aspecto, o faz em tennos bem gerais, como se o fato atin

gisse igualmente a todos os homens ligados; agricultura, n;o levando em conta, porta~

to, o desenvo lvirnento desigual. 11 ••• os homens descuidavam-se .•• 11; 11 ••• começaram as

economias do lavrador a enriquecer as provincios vizinhas ... 11; 11 ••• as sobras do ouro es

trangeiro voltavam em troca de objetos de luxo" .

A pro~sito, entendemos que o autor emprega inadequadamente (al(~s isso

ocorre tombem com outros autores, como Thomaz Pompeu) o termo lavrador. Se isso; verda

de, quem seriam esses homens que 11 abandonavam seus legumes pelo plantio cio precioso arb~

to? Moradores nas terras onde cultivavam agora o algod;o? Se eram moradores e, nesse p;:

ri~do do surto algodoeiro, trabalhavam como assalariados, sob tjue regime trabalhavam em

;pocas 11 normai Si I ? •

A Hist;ria nos leva a raciocinar por uma I;gica segundo a qual o surto alg.s:

doeiro nao beneficiou igualmente a todos. Em outras palavras, tendemos a acreditar que os

mais favorecidos nesse caso foram os propriet;rios de terra, pela pr~pria l;gica da poiiti ca

governamental. E prov~vel, pois, que apenas essa minoria usufruísse dos resultados da expo.!,

taç~ do praduto.

Ao lado disso, tericmos que ver como ocorreu a importaçao dos produtos ali

mentares das Províncias vizinhas. Que vias teriam sido utilizadas? (noo as vias de transpo.!,

te, mas sim, que tipo de relaç:;es comerciais se desenvolveram aí e, se houve algum lucro,

quem se beneficiou do mesmo?).

Essas interrogaçÕes nos vem a mente quando estamos querendo compreender

a din~mica da clrculo çco dos produtos, internamente. É necess;rio dizer que estamos admi



tindo que, em ;pocas regulares, principalmente os trabalhadores livres (entendendo livre co

mo n;o-esçravo) produziam farinha de mandioca e legumes (milho e feii~o), em pequenas qua.:!,. .
tidades, que Ines garantia a sobreviv~ncia pelo menos por determinado peri~do do ano. AI;m

disso, admitimos tombem que parte dessa produçoo era comercializada internámente,

como uma de suas vias, a fe i ra.

tendo

Como mostra a literatura a esse respeito, a partir da segunda metade do se

culo XIX as leis provinciais, aprovando posturas das C;maras municipais, dentre outras coi

sas, preocupavam-se tombem com a reqo lcmentcçco das feiras no interior do Cear~:

lei?61, de 1856 (C;mara de Maria Pereira)- art. 1: Fica criada nesta vila uma feira sema

nal no dia de scbcdo desde as seis horas da manh~ at; quatro da tarde.

lei 893, de 1859 - art. 1: Fic;o criadas tr~s feiras de gados, sendo uma na cidade.de Batu

rit;, urno na vila de Maranguape, e uma na po voc çoo de Pacatuba.

A pro~sito, a lei deter~ina tamb;m os dias em que s~ realizar~ cada

das feiras. AI;m disso, refere-se ~ obrigatoriedade, ou nao, da entrada de gado na

uma

feira:

II~ seroo obrigados a entrar na feira de Maranguape os gados que descerem pela estrada de

Canind;, e na de Pacatuba, os que descerem pela de Baturit;, n;o ficando inibidos de feirar

outros quaisquer gados que vierem de partes diversas.

Lei 947, de 1869 - art. Cnicc: Fica criada um feira para a venda de ~~neros, nas dias de sa

bado, na cidade de Baturit;, no lugar que a c;mara municipal respectiva designar, revog5:!,
- .•

das as disposi çoes em contrario.

RESOlUÇÃO N9 739 - de 22 de outubro de 1855 (§).

N943.

Aprovando artigos de postura da c;mara muni cipal da Vila da Imperatriz.

Francisco Xavi er Paes Barreto, presidente da provlricio do Cear~. Faço saber a todos os seus

habitantes, que a ossernbleio legislativa pro vricio] sab proposta da c;mara municipal da vilo

da Imperatriz, decretou a Reso luçoo seguinte:

Art: 19 - Fica criada nesto vila urna feira semanal, que ser~ em todos os

s~bados de cada semana, desde as seis horas da mcnho at; as tr~s da tarde.

(§) O destaque a esta Reso luçco deve':se ao faj"~ de"ser a vi lia de [rnperctriz a ctucl
de Itapipoca, onde se localiza portanto, a feira que estudamos.

CI aae



Art. 29 - O loco! da feira sere no largo, que fica entre o largo da Boa- vis

ta, e a rua dos Coqueiros.

Ar t , 39 - A C;mcHo far~ construir um telheiro rodeado do um parapeito de

tijolo rebocado tendo duas partes de grades convenientemente fechadas, nao dispendendo

com este obra mais 200$000 r;is o

Arr , 49 - No dia de feira ss exporoo ~ compra, e venda todos os produtos de

indCstria agrCcola, febril, e comerciante, como farinha, milho, arroz, aves, pass~ros, ove

lhas, cabras, porcos, obras de marcenarias, fazendas, molhados, louças, &c, &c, que entra

rem para a vila, sendo todavia permitido vender-se e comprar-se nas lojas, quitandas, e

açougues, os g~neros que neles i~se acham expostos a venda; os contraventores sofrerao a

multa de 4$000 r;is, ou quatro dias de pris~o.

Art. 59 - As presentes posturas ter~o execuçco quinze dias depois que a co

moro as fizer publicar.

Art. 69 - E proibido trazer no dia da feira toda e qualquer arma, ainda me..:

mo as que n~o s~o defesas como cacetes, exceto ~quelas que forem indispens~veis para o uso

do serviço da feira; os contraventores sofreroo a multa de quatro mil r;is ou quatro dias de

prisoo ,

Arr , 79 - O animal vacum, cavalar, e muar, no dia da feire ser~o recolhi

dos no cural da municipalidade, onde se far~o as compras, e vendes; Os contravcntores so

frsr~o a m~lta de dois mil r;is, ou dois dias de pris;o.

Art. 89 - E proibido atacar-se os g~neros, que vierem para a feira, ou nela

esti verem, sem que tenham decorri do as horas marcadas para as compras, e vendas; os contra

ventores, tanto compradores, como vendedores, sofreroo a multa de oito mil reis, ou oito

dias de prisco ,

Art. 99 - Ficam revoqcdos as dispos içoes em contr~rioo

Mando portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e exe cuçco

da referida Reso luçco pertencer, que ~ cumpram e façam cumprir t~o inteiramente como nela

se contemo O secret~rio da provi'ncia a faça imprimir, publicar e correr. Pal~cio do governo
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do Cear~ aos 22 de outubro de 1853, trig;simo quarto da independericio e do irnper io ,

(L. S.) Francisco Xavier Barreto

Selada e publicado na secretaria do governo aos 22 de outubro de 1855.

Manoel Francisco de Paulo Barros
Secret~rio interino da província.

Registrada no livro 49 de leis provinciais. Secretaria do Governo do Cear~

aos 24 de setembro de 1855.

Estev;o Sabino de Moura.

Ent;o nos perguntamos: qual a origem desses produtos que circulavam por

aí? Pelo encaminhamento do nosso raciocínio at; aqui, tendemos' a admitir que sairiam das

pequenas unidades produtoras. Mesmo que muitas destas se localizasser;n no interior da grande

propriedade, a responsobi lidade sobre a produçco , bem como o seu deslocamento para as VI

Ias e povoados, certamente n;o estariam a cargo do grande propriet~rio, cujo interesse co

mercial se voltava para os produtos de exportaç;o.

Naquele mesmo per(odo e, at; um pouco antes, as leis provinciais se volta

vam tamb;m com muita Frequencic para a questoo da lntermedioçco dos produtos agr(colas de

primeira necessidade:

Lei 1) 9, de 1938 (C~mara da Vi Ia Jardi m) - or t , 11: Todas as pessoas que atravessarem gen~

ros de primeira necessidade, fazendo deles monop;lio para os revenderem ao povo, incorre

r;o na multa de seis mil re is ou oito dias de pris;o; ; permitido,por;m, que depois de qu~

tro horas que os g;neros estejam expostos; venda no mercado pCblico, seus donos o possam

vender por atacado a quem bem o quizerem, e contravindo estes a esta postura, tombem m

correrco na pena acima mencionada.

Lei 354, de 184~ (C~mara de Lavras) - arte 23: Todo aquele que trouxer para esta vila gen~

ros; venda, principalmente de primeira necessidade, ser~ obrigado a ex~-Ios no alpendre,

que fica sendo temporariamente lugar para o mercado pCbl i co, e ~ podere vender por atac~

do, depois de estorern expostos por espaço de quatro horas; o vendedor que contravier; po2

tura ser; multado em 20$000 r;is .e o comprador em 3$000 r;is, para a c;mara.

lei 640, de 1854 (Camara de Creto) - crt , 28: N;o de poder; atacar g~nero:) de primeira ne
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,..,,,,,,,<.nr.de, o saber: farinha, feii~o, milho, arroz, sal e rcpoduro , sem que tenh;o sido expo-.:
~ ,

- cenda por espaço de 24 horas; o atravessodor sofrera multa de 4$000 reis.

.•. ~
Observe-se que esta e a mesma lei que obriga todos as moradores dos si tios

lontarem, pelo menos, 2 mil covas ele mandioca, o que reflel"e a preo cupc çoo com o pr~

e a do obosteclrnento , " •

_ei 959, de 1860 (C;mara de Santa Quit;ria) - art. 16: Nenhuma pessoa poder~ atacar nesta

:10, povoações da Borra do Macaco e Riacho Guimar;es, quaisquer g~neros, sem que prim~

amente es+ejcm expostos, ; venda por espaço de seis horas; os contraventores págar;o a mul

ta de dois mil r;is, ou dois dias de pris~o.

Atente-se para a preo cupo çoo no sentido de que os g~neros n;o fossem ven

didos por atacado. Portanto, a venda no Ilretalholl se apresentava como uma possibilidade

maior para o COnWm::>das populcçoes com baixo poder oqui siti vo e , se feita a compra direta

mente ao produtor, talvez fosse mais d{f(cil a safda dos g~neros da Prov(ncia, comtribuindo

assim para o enfrentamento das crises de abastecimento.

lei 140, de 1938 (C;mara de 9uixeramobim - art. 6: toda pessoa que nesta vila e seus su

b~rbios atravessar g;neros de primeira necessidade para os vender ao pCblico sofrer~ a multa

de dez ;iI r;is para as despezas da c;mara ou dez di as de prjs~; ; porem Iivre aos donos dos

g~neros .vende+los a quem bem Ihes parecer, depois que os tenham exposto; venda por esp.<?

ço de 4 horas nOS lugares pCblicos da vila e se estes contravierem a esta postura, pagarao o

multa de quorro mil re is e os compradores o duplo.

lei 958, de 1860 (C;mara de Granja) - art. 110: Enquanto se n;o fizer a feira, ser~ desde ja

todo o peixe exposto; venda no lugar que for designado pela c;mara, onde dever~o demorar

uma hora pelo menos, os pescadores; os que venderem em lugar diversos pcqoroo a multa de 4
.•. -

mil reis ou dois dias de prisoo ,

Art. 118: Todos aqueles que vierem vender nesta cidade qualquer g~nero ser~o obrigados a

demorarem-se uma hora na coso que para esse fim a c;mara designar, enquanto n~o houver

caso de mercado, pagando por cada carga quarenta r;is; os contraventores pagar;o 4 mi I r;is

de multa e o duplo na reincid;ncia.

Observe-se que n;o s; os produtos agr(colas, mas tamb;m o peixe, na quo li

dade de componente da cll mentoçoc b~sica, constituem-se objeto da c+ençco da lei.
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Lei 970, de 1860 (C;mara de Maranguape) - arte 19: Toda e qualquer pessoa que for encon

trada nas estradas: ou que constar, especulando com o r.JI pCbli co, procurar arredar do. me...':.

cado desta vila e povoações do municrpio, as pessoas que conduzirem seus g~neros ao mesmo

mercad~, sob faldos pretextos, not(cias aterradoras ou quaisquer invenções, afim de Ihes co~
A _.,.....,

prar o genero ou mercadoria, ou de lhe dar direçao contraria e prejudicial as necessidades p:::

blicas, ser~ considerada atravessadora, e como tal multada na quantia de 16 mil r;is ou 30

dias de pris~o.

Em todos os trechos mencionados, percebemos com clareza a vigil;ncia face

ao problema do abastecimento interno. Obviamente n~ se tro tuvo de uma preocupaç~o po~

tica, de "car~ter igualit~rio", no sentido de que todos deveriam ter direito a um padr~o a!i,

mentar mais digno, mas muito mais uma preocupoçco com o "bem estar social", ; medida

em que ele era importante para manter uma determinada politica de colonizaç~o, de Esío do ,

Nesse sentido, ; oportuno dizer, que n~o podemos interpretar a insist~ncia das leis tentando

evitar o problema da intermediaç~o I como uma preocupaç~o com a II cíasse pobrell em sL Na

verdade, mesmo depois da Independ~ncia, a polÍtica governamental deveria afender a inte

resses mais amplos do que os interesses no ciono is , Se admitirmos que as grandes navegações e
, -

a politica de colonizaçao foram norteadas principalmente pelos interesses do capitalismo me...r.:.

canti I, n~o podemos ignorar que posteriormente foram se superpondo os interesses do ccpitc lis

mo industrial e finonceiro , E, nesses termos, a lndependencio n~o pode ser interpretada co

mo independencio politica e e conomi co , isso nos parece claro.

A pro~sito das leis provinciais, Y~da Linhares quando trato das
-, , ~ ;

(noo so na Provincia do Ceara, mas em todo o territorio nacional), lembra que estas possuiam

atribui ções muito amplas (+) e que eram integradas por pessoas da classe domincnte , 11 As co~

dições de elegibilidade variavam pouco de capitania para cop itcnio , De maneira geral, so

(+) Tais atribuições iam desde a odministroçoo dos bens do Conselho, ; fixaç~o de sai~rios e
dos preços; cursos e valor da moeda, normas sobre o com;rcio, a agricultura e a navega
ç~o, at; mesmo instruçoes para o comparecimento de todos os moradores ;s pro clssces r;
ligiosas.
Competia ;s c;maras: a administraç~o municipal, regulamentaç~o das feiras, mercados e
do tr;nsito; a ad~inistraç;o dos bens do Conselho e sua receita; obras publicas: estradas,
pontes e calçadas; conservaç~o das ruas, limpeza da cidade, orbor izoçoo ; cons+ruçco dos
ediffcios; requlornentcçco dos oficios e do com;rcio; abastecimento de g~neros; cultura
da terra. (gri fo nosso, pag o 73)0 '

BH/UFC



poderiam ser eleitos os "nobres", naturais da terra e descendentes dos conquistadores e ~

voadoresl' (pag. 77).

N~o pre ciso dizer que ar est~o exclurdos os fndios e os negros. Mas o

blema central noo ~ de etnia e sim de classe social. Comerciante tombem noo era tido

pr~

como

nobre , ~ depois, com a cr icçco da Companhia do Gr~o Par~ e Maranh~o. Mesmo assim, se

distinguia entre: os que comercializavam com a Companhia e os que vendiam Ilno retalholl
o

Estes tinham pro fissco inferior. O lucro do intermedi~rio Ilera tido como apropriaç~o ind;bi

ta e desonesta. "Arente-se , pois, para o tipo de ideologia que se foi consolidando e que fu~

cionaria como um reforço ao comportamento das classes. Vejo-se tombem como a lei restrin
,,,. -" ;-

ge ia, de principio, a parti cipaçao no poder decisorio o Reaparece aqui tambem a prioridade

dos interesses mais espec(fi cos de uma clcssej no caso do com;rcio otrcves da Companhia, es

te beneficiaria n~o os pequenos produtores e comerciantes pequenos, mas sim o poder dor."\i

nante.

o exposlo ; suficiente para concluir que as C;maras estariam sempre elabo

rondo leis favor~veis ~ polrtica global adotada para a Col~nia/Estado. Mesmo quando, a

partir cbs meados do s;culo XVII, a Cor~a tentou introduzir ar algumas cl tero çoes designa.!;

cb os ju(zes do povo para fazerem parte da C;mara, na pr~tica a situcçoo quase n~o mudou.

Como diz Linhares, Ilse nas cidades ricas do litoral, centros polÍticos e administrativos de

grande monta, podia chegar, apesar dos protestos dos poderosos at; ; Cor~a as queixas da ~

puloçco , nas pequenas vi Ias do sertco nordesti no, fa Ita vam ;s c;maras, como

aspiraç~es populares, os necess~rios meios para satisfaz~-Iasll (pcç , 80).

..
• Iver CUIOS das

Portanto, seria ing;nuo pensar que as leis tivessem como preocupaç~o maior

contribuir para que todos usufrui~sem igualmente dos bens. À Cor~a interessava a paz social

porque isso era importante para garantir a pol(tica em vigor. Segundo linhares, o abasteci

mento inclui a-se numa das atribuiç~es mais importantes das C;maraso Acrescenta que muitas

vezes a legislaç~o referente ~ subsist~ncia at; prejudicava o interesse da grande lavoura ex

portadora. A Cor~a, diz ela, precisava garantir a subsist~ncia dos seus vcssclos , a fim de as

segurar o bem comum.

É importante observar que essa preocupaç;o aparece desde o in(cio, nos p~

~rdios da coloniz oçco , H~ um trecho do Regimento Interno de Tom; de Sousa, 1548, citado
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por l.inhores , que ordena "se foça em um dia de cada semana, ou mais, se vos parecerem ne

cess~rias, feiras, a que os gentios possam vir vender o qL;e tiverem e quiserem, e comprar o

que houver mister; e assim ordenareis C1ueos Crist;os n;o v;o ~s aldeias dos gentios a tratar

com eles, salvo os senhor io s e gente dos engenhos, porque estes poderoo em todo o tempo tr5:

tar com os genjios das aldeias que estiverem nas ferres e limites dos ditos engenhoso oo "(pag.

67).

Insistimos, por outro lado, em que h~ na Hist;ria do Cear~ uma lacuna, ao

se considerar a nosso formo çco social e econ~mica, concernente ; ccro cterizcçco das rela

g;es sociais de produç;oc Sabe-se da exist~ncia das sesmor ios: da criaç;o de gado em gra~

des ~reas el como diz o Relat~rio da Exposiç;o de Chicago, "OS gados soltos nos campos, con

fiados; merc~ da provid~ncia divina e; f~ pCblica {ooo} entregue a homens ignorantes dos

proveitos da indCstria e muito mal retriburdos" i das tentativas de encontrar o uro ; do surto 01
godoeiro, do comercio com o exterior, e tc , mas pouco ou quase nada h~ registrado a respei

to das re lo çoes de trabalho nesse contexto. Reaimente senti rro s falta dé mais dados sobretudo

em reloçoo ; economia dos chamados II pequenos produtores" , dentro e fora das fazendas.

C~lia Guabiraba, no trabalho mencionado, detem-se um pouco na "quest;o

dos g~neros de primeira necessidade", mas tombem nos deixa interrogaç;es a respeito das re

lcçoes de trabalho" o

A autora mostra que, em 1867, o presidente da Prov(ncia fazia pronutlci5:

mento expressando a sua preocupaçoo com o elevado preço dos g~neros de pri meiro. necessid,::

de: farinha de mandioca, milho, feij;o, carne seca e rcpo duro , O presidente aponta como

causo dessa elevaç;o de preços: o mudança de pesos e medidas e a aç;o dos atravessadores.

Uma cornissoo nomeada para estudar a quest;o, aponta tombem como causa lia falta de bro

ços livres que se empregassem na agricultura, provocada pela guerra do Poroquci ',",

A proposlto do abasteci mento interno da populoçco , diz Guabiraba: 11 Ao

crescimento dem09r~fjco que se verifica no Cear~, como ali~s em todo o Brasil, ao urbanis

mo mais acentuado de Fortaleza, n;o corresponde um crescimento da produçoo de 9~neros de

primeira necessidade. O que surpreende, de fato, no segundo Imp;rio, no Cear~, ; a teia

intensa que se estabe'lece entre o litoral e o interior, entre estes e as provfncias vizinhas, .5!
- pesar da prec~ria rede de estradas, constantemente lembrada pelos Presidentes nos seus Rela



32.

t;rios e Menscgens. A ex:st;ncia de um intenso mercado interno que se articulava em torno

de alguns centros mais din;micos como Ic;, Aracati, Sobral, Crato e Baturit;, ; revelador

do "surto agrrcola" que pe~corria o Cear~" (pog o 23)0

Refere-se a cada produto, rnostrcndo a sua posi çco no contexto econ;micoo

A farinha de mandioca inclui-se na cl imentcçoo ~sica da populoç;o e o

seu cultivo data do peri~do colonial quando os indios ensinaram aos portugueses a sua utiliza

ç;oo Menciona nesse caso, lia exi~t~ncia de lavras grandes e pequenas de farinha" e acres

centa que este g~nero era em geral "cultivado pelo pobre mas que certamente n;o deixava

de figurar nas propriedades mais abastadas" o Com efe ito, as le is provinciais obrigam o seu

cultivo para todos os lavradores: propriet~rios, moradores e rende iros ,

"0 Relat;rio de 1862 calculava o COnsumo interno da mandioca em cerca

de 570.000 alqueires, correspondendo a um alqueire por individuo, por ono , A expor+oçco
,

por mar e terra alcançava cerca de 30.000 clquei res , Pela Alf;ndega, de 1850 a 1862, sarram

16.914 alqueires" (pago 23)0

Refere-se tombem ao arroz, feij;o e milho, sendo que este Cltimo era utili

zado tamb;m na monutençco dos animais dom;sticoso

Mostra, a partir do Relat;rio de 1862, os seguintes dados referentes 00 ren

dimento dos produtos (em ano de pro duçcc regular) e; sua distribuiç~:,
,.. Quantidade Produz i Quanti dade Consumi Valor da Quantidade expo!,

Genero - -
da (Alg.) da (clq s ] Pro duçoo tada (alqo)o

Milho 250.000 2250000 500.0005000 250000
Arroz 50.000 300000 200.000$000 200000
Feij;o 50.000 450000 200.000Sooo 50000
Total 350.000 300.000 9000000$000 50.000

Esse quadro nos faz ver que, apesar das dificuldades de toda ordem (a s crises

clim~ticas, os problerncs de tecnologia, a quesroo das estradas e transportes, o problema -do

~ ousenclo de instituiç;es creditfcias, etc , , apontados frequentemente em toda a bibliografia

consultada), a produç~ para consumo interno estava praticamente garantida. No entanto,

voltamos a nos perguntar: como se definia o pro duçoo nestes termos, paralelamente ao desen



vo lvirnen+o das fazendas?

Os dados at; aqui expostos, nos levam o concluir por exemplo, que a venco

desses pro dutos começa o existir desde cedo. (Vo -Regimento T-.Jm; de Sousa, citcco}, Porton

to, delineia-se internamente tombem aquela rede de re lcçoes comer cio is , ~ medida em que os

produtores levavam seus produtos paro vender nas praças de vilas e povocçoes , lsso , mesmo a_

tes de se formularem os Leis , A nosso ver, o que o Lei foz; tentar regulamentar os relo~eso

Sabe-se pelo proprio Hist;ria, que o gado teve um papel importante no formo çco dessa tei o ,

ligando o ser+oo ao litoral e as diversas localidades entre si o(§) À me di do em que os nucleos

populacionais iam se formando e, ate mesmo em torno de pousadas dos tangedores de gado, p~

quenos comercies iam se cri ondo , Essa populcçco responscvel pelo gado e, mais tarde, tam~m

cque!o que nas cidades era absorvida pelos Serviços, n;o pode ser vista como se reproduzindo

independentemente do cornpo ,

Os caminhos do gado, na verdade, desempenharam importante papel no ~

voomento do Cear~, bem corno na ampliaç;o do comercio interno o Como diz Studart Filho,

11 •• oquebrando a monotonia daquelas ermos estradas setecentistas, surgiram, assim, ranchos,

vendas e bodegas, primeiras manifestaç~es de muitos dos hodiernos povoados sertanejos {ooo}

E o rancho estradeiro, onde os tangedores de gado re cobrorn alento para a nova caminhada, e

as vendas que Ihes refazem as parcas proviso es de viveres, trcnsrnudcm-se , a pouco e pouco,

em lugarejos, que ainda ho] e guardam fundos traços de sua remota origem" (Studart Filho:1966,

pags. 153/4}o

/ (§) Ccrlos Studart Filho, em 11 Paginas de Hist;ria e Pr;"Hist;ria, no capf'tulo "Vias de Comu
nicaç~o do Cear~ Colonial", refere-se ~s principais estradas utilizadas sobretudo para o

transporte de gado e que muito contribuiram para o surgimento de nucleos populacionais.
Cita: Fortaleza-laguara; Camocim-Ibiapaba: Estrada Geral do Jaguaribe: p.9rtia de Aracati -
Itai çcbo- Russas-I có, atravessando mais tarde o Araripe e chegando 00 Rio Soo Francisco; Estra-
do Nova das Boiadas: Pau dos Ferros/RN-Pereiro-Jaguaribe-Riacho do Sangue-Banabui,~- Qui
xeramobim-Boa Viagem-lndepend;ncia-CrateCs-Piau(, possuindo um ramal para Sobral, liga;
do ainda o Cear~ ao Recife; Estrada das Boiadas: I~-Iguatu-S~ Mateus-Saboeiro, Arneir;s=-
Ta~~-Crate~s-Serra Grande-Piauf. De Crateus, um ramal levava a Cornoino Grande/PB; Estra-
da da Caiçara: ligando o ser+co ao iitoral, via Acorcu: Estrada Crato-Pian~: Patos/PB- Pian
co!PB-Miseri ~rdia/PB-Mauriti-M iss~o Vel ha-Crato; Estrada Crcto+Oe iros: Crato-Campos S-;
les- Pi cos/PI-Mocha. Com a abertura da Estrada Crato-Caninde, ligam-se as bacias Pian~ e
Parnorba.

O autor acrescenta que a essas estrodas-troncos foram se ligancb caminhos
para as fazendas de gado. Destaca importantes fei ros de gado em Pernambuco e na Paratba.
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Portanto, nesse ":Cl50 a troca de produtos nasce porole lomente ao surgimento

das po voo çoes ,

Por outro, lado, se inicialmente eram os pr;prios produtores que traziam os

produtos agrícolas ;s praças para aí comercializ~-Ios e havia leis que proibiam a presença do

"atravessador", resta-nos saber em que momento e, por que, a figura do lntermediorio apar!:

ce , Isto ;, que transformações teriam ocorrido no campo propriamente dito, em termos de pr~

cesso pro dut ivo , que possibilitassem o surgimento do intermedi~rio, inclusive nas feiras? A no~

sa I:lip;tese ~ que sendo 11 retal hcdos' pelo proprio produtor, os produtos necessariamente sao

• vendidos, por um preço mais baixo e isso repercute no barateamento da reproduçõo da fOI'~a de

trabalho nas cidades.

Infelizmente muitas interrogaçÕes nossas ficarõo em aberto, pois faltam da

dos sobre a din;mica do processo produtivo, bem como a-c~rca da comercializaçõo.

Quem por exemplo, financiava essa produçco que, em parte, era comercia

lizada? Saindo das unidades produtoras, at; chegarem aos portos de Acorcu , Granja e Araca

ti, ou, ot; chegarem ;s casas comerciais exportadoras, estabelecidas entre 1850-69, por onde

passavam esses produtos? Quem se apropriava de que? Qual a re loçoo dos comerciantes com

a terra, ou, de que maneira isso se liga; questco da posse da terra, que tombem sofre altera

çoes a partir de 1850, com a Lei de Terros P, (§§)

I Partindo-se de que a produçao estava a cargo de apenas uma parte do pop~

laç~ agrana, insisti mos em perguntar: sob que sistema se produzia o cana, o algodõo e os g=..

(§§) Guabiraba lembra que essa Lei determinava a oqulsi çoo de terras devolutas somente por
meio de comyra, com exceçco das terras de frontei ra: com o loteamento das terras favor!:

ceu-se a emigraçao estrangeira.
AI;m disso, entendemos que abre-se aí mais ainda o caminho para acentuar as contradi

r;;es entre as classes sociais que se delineavam, no sentido de que se fecham as possibilidades-
do trabalhador "livre" adquirir terra para trabalhar numa propriedade suo , Como lembra Jos;
de Sousa Martins, desenvolveu-se ;quela ;poca no Brasi I a ide io de que o trabalho; fonte de
riqueza. Mas, ao mesmo tempo, procurou-se fechar as portas para o alcance dessa riqueza, pois
a id;ia impulsionaria o trabalhador para que trabalhasse para sí pr;prio, ocupando a ampla fai
xa de terras livres existentes no territ;rioo E assim veio a Lei n9 601, chamado "Lei de Terra1' o
Diz o autor: liA Lei de Terras garantiu a mobl l izo çoo das instituições jurídicas e políticas na
defesa da propriedad'e fl)ndi~ria, garanti ndo, ao mesmo tempo, o ccroter compuls;rio do traba
lho", da vendo da força de trabalho ao fazendeiro por parte dos trabalhadores que nôo dispuze-;-
sem de outra riqueza senoo a sua capacidade de trabalhar" (Martins: 1979, pago 147)0 -
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neros de pri melro necessi dade? Essa pergunta n~o est~ separada de urr-o outra: no processo de

forrncçoo econ;mica e social do Cecrc , ; medida em que se foram definindo as classes sociais,

de que maneira os trabalhadores agrfcolas contribuiam para um processo de ccumuloçoo mais g~

ral que envolve as mat;rias 'primes como o algod;o e a cana, processo este cujos fronteiras

certomenre n~o coinci diriam com as da Col;nia?; .

E claro que n;o ~ este o objetivo que definimos para este caprtulo do nosso

trobclho , Apenas queremos mostrar que a nossa explicaç~ a respeito da formaç;o das feiras no

interior do Cear~ seria mais precisa se tiv~ssemos clareza maior em relo çco ;queles

da nossa formoçco social e econ~mi ca o

aspectos

Quando trata da questco da m;o-de-obra no Cecro , no perfodo de 185(}-

1869, Guabiraba diz que em 1860 a populo çco absoluta da Provfncia era de 5030759 habitan

teso Destes, 4880318 eram livres e 350441 eram escravos, o que equivale; re lcçoo de 1 escr.9.

vo para 14 homens li vres , Por esses nCmeíos, percebemos a n~o express)vidade do trabalho es

cravo nas atividades agrfcolaso

Citando Thomaz Pompeu no seu Ensaio Estati~ti co, a mesma autora diz que

ele calculou em 360500 o total de empregados na Provrnda, assim distribuidos:

- vaqueiros ou encarregados de fazendas de criaro.ooooooooooooooooooooooooooo 50000

- opercrios ou subservientes aos vaqueiros 0000000000000000000.00000000000000 100000

- opercrios empregados nos serviços agrfcolas 0000000000000000000000000000.00 200000

- oper~rios empregados no servi ça de vio çoo , quer como corr;ios,
I

arrieiros e tangedores .ooooo.oooooooeooooooooooeooooooooooooooooooooooo 500

- operorios empregados nas obras urbanas, tr~fego das praças,

obras pCblicas, e+c , 0000000000000000000000000000000000000000000000000 10000

o sal~rio oscilava entre mil r;is e 320 r;is di~rios, os primeiros pagos a

adultos e os segundos, a cr icnços , O termo rnedio era de 600 r;is diorios (pag.43)0

Como se constata a partir desse quadro de Thomaz Pompeu, dos 360500 em

pregados, 350000 trabalham diretamente nas atividades agropecu~ria~.Sabemos que o termo o

per~rio n~o est~ empregado aqui com- o mesmo sentido que uti Iizorros hoje o (§) por outro lado ~

.(§) O termo operário, no caso, foi usado como sin~nimo de morcdor , O mesmo autor, em "O
Centen~rio da Independ;nciaooo11 fala: "000 o primeiro cuidado do agricultor para ter uma

agricultura desenvolvida era ter muitos moradores, isto ;, oper~rios que residam em suas terras
e ali estejam presos a qualquer interesse" (pag.288, grifo nosso],
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noo temos certeza S~ o quadro inclui todas as categorias de trabalhadores agrCcolas existenf es

a epoca no Ceara.

godoo e o

A iulgar por refer~ncias encontradas na p;opria Historia, culturas como o ai
I A -

cono+de+oçúcor , empregavam com frequencia rnoo+de-obro assalariada (ver, por

exemplo, R. Th~phi 10, em Hist;ria da Seca do Cear;; o Portanto, nem todos os produtores (p~

quenos propriet~rios e posseiros, por exemplo, embora pudessem algumas vezes ser diaristas) e.:

tariam incluidos nessa estatistica, apesar de respons~vei s diretos por boa parte da produçco de

g~neros de primeira necessidade. Em º Cear~ ~ Centen~ria da Independ~ncia do Brasil, tra

balho organizado por Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, h~ refer;'ncias ~ pos i çco da agricultura

na economia da Provincia, bem corno aos principais responsoveis pela atividade agrtcolao

11 No Relat;rio com que abriu a sessoo de 1/7/i 847 diz.ia o Presidente Ign~

cio Correia de Vasconcelos: a agri cultura, esse manancial do qual tudo poderiamos esperar,

n;o tem sido encarada ~ ~ primeira! talvez a_Cnica fonte d'onde.b,a <i.eemanar ~ nossa

prosperidade; e ella bem se pode dizer ~ quasi exercida, somente eela classe ~! que noo

tem a força necess~ria para le vcl+o ao ponto conveniente aos interesses da Provrncia"(pag028)

Referindo-se a periodos mais recentes, inicio do se culo XIX, diz o texto

que o sistema de empreitada; usado no plantio de capim, cana e mandioca e nos tratos cultu

roi s , "Em algumas fazendas, como meio de remediar a falta de braços, adota-se o sistema de

dor acasa e uma certa porçco de terreno ao trabalhador, conheci do entco pela designaç;o de

I morador.

Os moradores t;rn obrigaç;o de dar uns tantos dias de servi ços por semana,

ao propr ie torio , recebendo a mesma paga ou pouco menos que os outros oper~rios o

No restante da semana podem cuidar de sua lovouro , Em alguns casos esses

moradores plantam a sua lavoura de "meia" com o fazendeiro que apenas d~ a terra e a ccso ,

Em outros casos e principalmente nas fazendas de criar, a contribuiç;o do morador consiste

apenas nOS residuos dos colheitas (palha de milho, rama de feij~, etco) "(Pagso 50/1)0

Referindo-se ~s culturas agrfcolas, o texto apresenta a mandioca como inte

grante da alimentaç~o b~si ca das populaçÕes e diz que as I'plantaç;es de mandioca formam ~

rro que o opend! ce de todas as casas de campo, de todas as lavras o É, como o algod;o, a cul

ura do pobre , Nos anos de inverno regular a sua pro duçoo basta, n;o s; para satisfazer as ne
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cessidades do consumo interno, como para suprir parte dos Estados vizinhos, e quando a -estaçao

favorece, n;o tendo abundantes consumidores, talvez pela imperfeiç;o do processo de fabricaç;o,

ou pelos crescidos gastos de tronspor+e , desce a preços t;o (nfimos que mal remunera as despezas

do fabrico" (pag. 215 . Consta ainda nesse texto, que "pode-se calcular em 900.000 a 1 milh~o

o nCmero de pessoas que fazem uso da farinha de mandioca no Cear~"

Estornos querendo mostrar que os produtores dos "g~neros de primeira necessidade"

- apesar da exist~ncia das fazendas, apontadas por alguns cutores como" unidades cutonorncs de

pro dvçoo e consumo" - aos poucos foram tendo um espaço no mercado para a comercial izaç~o dos

seus produtos e, em muitos casos, esse espaço foi sendo representado pelos feiras. Portanto, h~

urna ligaç;o estreita entre a feira e a pro duçoo camponesa.

E importante dizer que encontramos poucas refer~ncias especffi cas ; feira. A pr5:
,

posíto , no seu Ii vro Q Cari ri , Iri neu Pinhei ro, tratando de aspectos Iigados ao povoamento daqu!

Ia regi~o ao sul do Ceorc , em um capítulo específico sobre as feiras, diz 'que: " ... s;o seculares

as feiras do Cariri, nas quais se vendem legumes, frutas, fumo, objetos da pequena indCstria co

mo chocalhos, linhas (grandes chicotes) de comboieiros, urupemas de cana brava, balaios de tab~

ca,facas de ponta, cordas de agave, caro~ e rnalva, estendidas em toda a largura da rua para

que as possam examinar os compradores' I (pag. 112).

E prossegue, descrevendo a feira de Crato, as suas mercadorias e a distribuiç~o

jlO espuço fj~ico das ruas, o que nos d~ uma vlsco semelhante ;s nossos feiras de hoje, por todo o

interior do Cear~.

Descreve um pouco tombem a figura do que ele chama "o nosso mo+uto '.", (§) os

IIhomens cb povo", que acorrem ;s feiras. E, referindo-se; sua indument~ria, diz que usava

roupa de algod~o tecida por ele mesmo, com algod~o que ele proprio produzia, acrescentando

que, "no se culo XIX, nos sertoes , a vida era quase aut~rquica", no sentido de que o homem pr~

duzia internamente quase tudo o que consumia.

Referindo-se; feira, diz o autor: "nas feiras o lavrador vende diretamente seu

produto ao consurnlcor" (pag. 113). Cita a presença de "tropas de burros", nas ruas, em dia de

feira, como sendo o principal meio utilizado para o transporte das mercadorias. Quanto aos par!].

( o termo II matuto'l, na nossa cultura tem conotaçao pejorati va e refere-se a9 I' homem do inte
'or", opondo-o ao homem 11 civilizado" que mora na cidade, que possui habitos modernos. -

BH/UfC



"cipantes da feiro, diz que "ate a seca de 1877, a seca grande, cornpunhorrr-se as feiras somente
•

de homens. Dai para c~ começaram as mulheres a frequent',;-Ias" (pag. 114).

o mesmo procura ainda mostrar a feira como um grande encontro dos agricult5?

res procedentes de diversas localidades, a exemplo do que ocorria ~s festas religiosas, da Igreja

Cat;lica. Enfoque semelhante ~ dado por Joaquim Pimenta, no seu livro Retalhos d:? Passado, an

de fala das feiras nos sertões dos Inhamuns, por vôlta do in{cio do nosso s;culo: 1, ••• o dia de m~

sa naqueles povoados, era tombem dia de feira e de pagode" (pag. 30), onde havia a presença,

segundo ele, de violeiros em desafio, cachaça, baralho, inulheres, acertos de conta, etc.". Em

outra passagem, I~-se: li ••• as primeiras feiras aos s~bados: o mercado atulhado de matutos, de

malas, de surrões; uma vozeria de ensurdecer: cegos e c le ijodos que cantavam ou tocavam harm;

ru co , pedindo esmolas •.. " (pag. 102).

Maria Christina Matta Machado, no seu li vro T~tica de Guerras dos Cangacei-

~,falando da "entrada no sert;o", diz que lia penel'raç;o'para todo o interior foi feita antes

da mineroçco graças ao gado e aos caminhos que se cruzavam. O progresso fixava as bases para o

aparecimen~o de vilas ou feiras de gado" (pag. 12).

Em seguida, referi ndo-se ao i nicio do povoamento: I'OS po vo odos nasceram para

fornecer alimentos aos vaqueiros que rronsportcvorn o gado. E este gado faria surgir, nos caminhos

de penetraç;o, nCcleo&humanos mais firmes do· que aqueles que apareceram com a caça ao (ndio,

ou com a busca aos metais preciosos. Serco esses caminhos e povoados forte base paro a conquistaI _ _ _
total do sertao, que sem o gado nao teria vingado. O gado possibilitaria a formaçao de cidades,

graças as fei ras" (pag. 13).

Segundo a autora, "o homem do sertco penetrou na caatinga para fugir ao jugo

do I I t" f d'''' ( §) V' I h t . C . L I" .dosennor a I un rcrro . t veu para utar, son ou em cons rui r . onquisrou o so o cri ; so

freu a seca e criou um gado magro e fracol
' •

't

Poro Machado, os comerciantes surgiram assim "para acudir os vaqueiros e ven

(§) H~ que se recordar cqui o sistema de 11 mediçao" das terras originalmente: partindo das mar

gens dos rios em direçao ao interior. Nesse sentido, as melhores terras locaiizavam-se sempre

II~ frentell das propriedades, portanto, mais proximos aos rios, enquanto as "terras de fundo"

soo mais ;ridas.
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cer seus produtos. Iniciaram as feiras, que at~ hojé s~o rnol ivo folcl~rico para to co o pOV'O do

lor deste . Dia de feira ~ dia de festa ... (pag. 17). Diz ainda que os "passadores de gado" (ta~

~m conhecidos no Nordeste, corno tangerinos), cujo atividade reaiizada era o transporte co g~

00, das fazendas at~ as feiras, quando vendiam esse gado, 11 voltavam com fazendas e objetos a

serem vendidos no serl'~oll .

Essa consistia, pois, numa das formas da populcçoo interiorana adquirir merca~

rias produzidos fora, o que hoje, dentre outras vias, ocorre amplamente atrav;s da feira. No ou

mente da clrculo çco desses produtos pelo interior, a oberruro das estradas teve um papel muito i~

portante, ; medida em que possibilitou inicialmente o tr~fego maior de animais e carros de boi e!

pos+erjorrnenre , dos diversos tipos de verculos a motor.

Dessa perspectivc , isto ;, do ponto de vista da crioçoo de determinadas

ço es fÍsicas, a explicaç;o para o desenvolvimento das feiras pode ser conduzida por esse

condi
.•.

rocioci

nio.

Por outro lado, na perspe cti va em que nos propomos a fazer esta an~1 ise r isto e,

sob a ;tica da estruturcçco da nosso economia, vinculada, portanto, ; forrnoçco social, conside

rondo, pois, todos os fatos aqui enfocados, entendemos que a origem e desenvo lvirnento das fei

ros no interior do Cear~ se processa como uma das alternati vas para o abastecimento, a preços

ais baixos, das populações que, em geral, n;o se empregavam na produçoo agrrcola. Ao lado

I ISSO, enquanto espaço para troca, representava tombem uma das possibilidades que se apresenta

00 trabalhador, de adqui rir mercadorias que ele n;o produz.

Por tudo o que vi rros at; aqui, somos levados a concluir que, como parte da di

~mica global do sistemo, as populações pobres tombem desenvolveram formas variadas de garan

o"r a sua sobreviv;ncia, o que est~ associado ao fato das culturas de "subsist~ncia" estarem sem

e num plano secund~rio. Quer diz er , ao mesmo tempo em que essas populações eram peças i m

rtantes no processo de enriqueci mento de pequeno nCmero, elas n;o se constitu(am CNOO obi!

de preocupaç;o da politi ca governamental, a nÕo ser at~ onde garantissem acriaç;o da' riqu~

- . Nesse sentido, se o mercado interno estava relegado ao plano secund~rio, internamente as

::.·ras poderiam ser um dos caminhos a contribuir para um processo de auto-abastecimento das p~

- _ a~es pobres.

Ao tratar especi fi camente cb problema da subsist~ncia, ainda antes da Aboli ç;o,

e da Linhares diz que, protegend~ as interesses cbs seus s~ditos e tombem na tentativa de coibir
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deterrnincdos abusos, a Cor;a determinou que:

1- Fosse dado aos escravos, o s~bado paro procurarem o seu sustento;

2- Que se reservassem terras oo cultivo da mandioca, "0 p;o da terra" ,

Afirma, por outro lado, que essas determinaç;es, via de regra, nao parecem ha

ver sido cumpridas,·j~ que, aos senhores, era preferfvel dar o susténro oos seus escravos, contan

to que eles estivessem sempre a seu serviço. Acrescenta que essas derermlncçoes devem ter sofrido

ol+eroçces ao longo do tempo, acompanhando as mudanças da·pr;pria economia e da estrutura so

cial. "H~ indfcios de que, apesar de todas os resist;ncias do poder dominante, os escravos ~

diam noo apenas culti var para o pr;prio sustento corno tombem produzir excedentes que eram enc~

minhados ao mercado, embora n;o tenha sido essa a regra geral. As revoltas de escravos estco ,

em parte, ligadas a exig;ncias de melhores condiçoes de vida, entre as quais o direito de prod~

zir para a sua subsist~ncia e o dispor do produto do seu trabalho·· (Linhares, pago 91).

Chama a ctençoo para o fato de que ··a pr~ti ca camponesa no sistema escravista

deveria estar confinada a momentos restritos·· •

Portanto, essa n~o era uma situcçoo generalizada. Circunstancialmente e, tal

vez at~ por motivos particulares, alguns grupos conseguiram sair um pouco do julgo do senhor.

Mas isso deveria ser mais dif(cil nas grandes propriedades. De qualquer forma, mesmo sem muita

. expressividade, os produtos de ··subsist;ncia" j~ eram comercializados, fora do ;mbito das unida

Ides de pro du çoo •

A nosso hip;tese ; de que, dentro da proprlo estrutura da sociedade, foram sen

do criados espaços que beneficiavam de maneira mais imediata as populaç;es pobres, mas que ta~

b;m esses espaços tinham ligaç~o, direta ou indiretamente, com o sistema mais amplo. Acredita

rros que alguns eram gerados pelas pr;prias contrcdi çoes internas da sociedade em formcçoo e,

uma vez criados, at; chegavam a serem formuladas leis, regulamentando-os.

Nessa perspecti va, podemos i nterpretar as deterrnincçces acerca do plantio da

mandioca, bem como as norrnos regulamentando a venda de determinados outros produtos alimen

tares, como uma forma de e viror as crises de abasteci mento (§) e ao mesmo tempo fortalecer a p~

Ifti ca vol todo para a exportaç~o, que resul tava no enriqueci mento de pequeno nCmero, como lem

(§) Desde meados do seculo XVII eram constantes as queixas contra a escassez de mantimen os, nos
centros urbanos pri nci palmente.
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bro Unhares.

AS6im, entendemos tombem que a comercializaç;o de produtos agr(colas o+roves

da feira (embora n;o seja a feira uma particularidade nossa), teve, no nosso caso, uma origem

que se liga aos pontos que acabamos de mencionar. Nesse sentido, a feira ser~ compreendida co

mo um dos espaços que aos poucos foram sendo conquistados pe los camponeses e que desempenho

va papel importante nas suas estrat;gias de sobreviv~ncia.

I
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"TEM GENTE QUE COBRA RENDA E DE MEIA OU TERÇ~ DE TUfJO

QUE O TRABALHADOR FAZ. EU TAMBÉM TRABALHO EM TERRA ARREN

DADA: NO iPRIMEIRO) ANO QUE EU PLAt'-lTO NAQUELE PEDAÇ9J,

PAGO COM MILHO E FEIJÃO, UM TANTO POR QUADRO E FICO

COM O ALGODÃO. MA'. NUM É VANTAGE NÃO PORQUE NO

PRIMEIRO ANO O ALGODÃO QUASE NUM DÁ NADA. DEPOIS DO

SEGUNDO ANO, EU DOU O ALGODÃO AO DONO E FICO COM

O GENO DE CAROÇO, QUER DIZER, O M!LHO E O FEIJÃO, E O

PASTO EU REPARTO COM ELE TAMBW. EU TI NHA UMA VACA QUE

DAVA LEITE ÀS CRIA NÇA, VENDI PORQUE NÃO TI NHA O QUE DÁ

A ELA'~. (parceiro sem terra).



CAPíTULO 11

o MUNIC(PIO DE ITAPiPOCA - CARACTERi'STICAS PRINCIPAIS DA SUA ECONOMIA

Este capitulo propce+se a apresentar uma visco panor;mica do municrpio de Ita

pipoca-Ce, ctroves de uma descri ç;o, em que seroo enfocados aspectos que consideramos i mpo...!:

tentes para a cornpreensoo da Cln~lise da feira. Nesse sentido, a preo cupo çco em descrever aqui

as principais coraeteri~ti cas da economia do muni cfpio, com ;nfase nas relaç~es de trabal ho, de

ve-se ao fato de compreendermos a produç;o e a comercial izaç;o como processos . interl igados e "

Ent;o, se o nosso objeto de estudo; a feira, precisamos analis~-Ia tombem nas suas vinculoçoes

com as formas de exploraç;o da terra e com as relaç~es de produç;o.

1. Localizaç;o, Área e Populaç;o-

Itapipoca pertence ~ Microregi;o 58 de Uruburetama, de acorcb com a caraete

rizaç;o feita pela Fundoçoo Instituto Brasileiro de Geografia e Estati~tica (F.I.B.G.E}, A re

ferida Microregí;o; composta de dez municipios, sendo o munic(oio estudado, aquele que ocupa

maior extensoo territorial, ou sejo , 3.124 km
2

e, de acordo com o Censo Demogr~fico de 1970,
- (1'

tinha uma populaçao de 96.323 habitantes. "

A sede do municipio de Itapipoca est~ situada a 132 km de Fortaleza, ligando-I

se a esta capital por estrada asfaltada. Tomando como refer~ncia o litoral fortalezense, o munic(

pio localiza-se na direç;o centro-norte do Estado do Cear~.

. 2 •• ". ••
Aqueles 3.124 km de orea estendem-se por tres zonas fisiografi cas disti ntas:

serra, sert;o e praia. Esse dedo ; significativo para o nosso estudo, ~ medida em que h~ partic~

laridades nas relcçoes de trabalho em cada uma das zonas, o que se vincula tombem ~ configura-

ç;o- da estrutura fundi~ria. AI;m disso, constata-se uma certa di vers ifi ccçco na produç~~

Ia entre uma e outra zona, conforme atestam esses depoi mentos:

..
agric~

1! Rapadura vem de serra, mas tombem vem da praia.

É de MundaC, ; da Lavage, ; de to do canto·· (fei rente de bo 10).

(1) Censo Demografico da F.IBGE, 1970,. que faz estimativas de 106.729 habitantes, para 1975.

/ F



"Cebola a gente compra dos serrano, s; num; este alho mel lor . Este a gen e

compra de fora, vem de Fortaleza (§). Cebola de folha, cheiro verde, tombem

; das serrono s -No serra; que d~ essas coisas". (feirante desses produtos).

II A farinha vem dessas banda da praia: vem do Cruxati, Barrento, Bet~nia, Piran

gi, pr'aqueles lado" (fiscal da feira).

"Os feirantes de frutas, a maioria compra na CEASA de Fortaleza e vende aqui.

Fruta e verdura. Tem algumas frutas que v~m da serra" (fiscal da feira).

"O c;co ; da praia. Uma parte eles vende pr'a feira, outra parte sai nos comi

nh~o, ; gente que vende de muito, pr'a fora" (feirante de peixe).

" ••• esse peixe aqui ~ do açude ali no Poço Verde, mas a maior parte do peixe

aqui; da proi a, da Lavage" (f~i rente de peixe).

2. Principais Produtos -

O munic(pio de l tcp ipo co produz: algod~o, castanha de caju, farinha de

I mandioca, feij~o, milho, caf;, cana-de-açucar, banana e outras frutas, al;m de expl<?.

ror a cera de corncubo e a pecu~ria.

Para que se possa visual izar melhor essa produçco I bem como ter uma

id;ia do que representa a economia do munic(pio dentro do Estado, apresentamos o quadro

que se segue:

) Este "alho melhor" na verdade n~o ; de Fortaleza, embora seja realmente comprado na caei
tal cb Estacb. Mas trata-se de artigo importado (embalagem da Argentina).



QUADRO r - Produto AgrÍcola, ;rea colhido, Quantidade produzido, Rendimento m;dio, Valor.
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C E A R A

Qua n t .

r T A P r P O C A
Rend.Produto

Agrícola
I

Área
Colhida

(ha)

Quant.
Froduzid:-r

(t)

Rend.
}·lédio
(kg/ha)

Valor

(mil cruz.)

Área Colhida
(ha) I %

I si
Ceará

Produz.ida Valor

(t) I %
I
i
!

I (Kg/hall :

i

(r i l
c ruz i )

Alg.Herb.
Cana-Açuc.
Feijão
;·la;;;ona
~landioca
~Iilho
Al~.Arb. I
Ba n a n a" I

iCafé
Cajú**

Côco*~
i'-lo.nga**

48.000
72.000

460.000
47.500

146.500
500.000

1.000,000

!
I 10.S00

1

2.520.000
82.800

! 28.500
1.465.000

212.500
170.000

, 66.375
I 5.025
14.494.469

76.250
409.112

225
35.000

180
600

10.000
425
170

I
1.875

555
62.106

5.000
85.713

77.833
276.944
454.103

65.272
658.089
263.643

1.263.491
465.508

40.407
310.451
100.277
103.165

1.675
930

31.100
1.500

23.000
19.000
31.075

1.112
190

8.200
700

60

3,48
1,29
6,76
3,15

15,60
3,80
3,10
3,14
2,10

11 ,33
4,59

, 1,25

490
22.218

3.100
. 790
I

'168.1144
7.000

I 3.415

I
2.000

190
574.000

2.100
4.800 .

4,53
0,88
3,74

I 2,77
II ,49

3,29
4.95
3.01 .

292 1129,77 2.490
23.890 168,25' 1.909

99 55.00 110.354
5Z6 187,66 I 2.370

7.323 ,73,23 i66.872
363 I 86,58 I 3.400
270 1153.32 150";90

! 95,89 i1~.jOO
I I130,18 2.7R?
112.71 28.700

I 3,19
I
I
I
i

" -~J • t.

:: ,28,
i 3.63

11~, ~~
I o , ~ o

I 3,~:1

'
I _ r: Q

.) ..) .'

'

I ::;",
3,14

I

35.400
9.039

72.367
15.250

4.773

* - Quant. Produzida - em 1.000 cachos e rendimento médio, cachos/ha
*~- Quant. Produzida - em 1.000 frutos c rendimento médio, frutos/ha.
FONTE: Produçio Agrico1a Municipal - 1976; vaI. 3, Tomo 2. rBGE - Rio/1978.

3,78
12,77

2,75
I 1,17
i

1.798
1.000

1

70.000
3.000 3.150úC),U')

93,3380.000

OB5.: - Ressalte-se que o ano dc 1976, no Cc~r5, foi de chuvas irregulares em muitas arcas, inclusive no sertão
dc Itapipoca.
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Comparando os dados do municfpio com os do Estado, em termos de

"quantidade produzida", chama-nos a ctençco a port icipcçco de ltcp ipo co quanto ao caju

(12,77% s/o total do Estado) e ~ mandioca (11,49%. Destes produtos, apenas a farinha de

mandioca passa pela feira, enquanto a castanha de caiC ; exportada, bem como grande parte

da farinha. (Atente-se para os percentuais referentes ao valor obtido: 9,24% c J O, 16%, res

pectivamente). Soe siginificativos tombem os percentuais de lI~rea colhida", em relaçao aos

dois produtos: 11,33% e 15,60%.

Quanto ao 11 rendi mente m;dio" , observe-se que, no caso do

herb~ceo, o municfpio est~ acima da m;dia do Estado (129,77%), o mesmo ocorrendo ao algo

d;o arb~reo (158,82%), ao caju (112,71%)e ao caf; (180,18%), embora este Cltimo tenha

uma II~rea colhida" equivalente a apenas 2,10% do total do Estado. Observem-se, ao mesmo

ternpo , os percentuais concernentes a: marrnona, mandioca,milho, banana e manga, todos eles

superiores a 70%. O (ndice mais baixo diz respeito ao feij;o, considerado produto alimentar

b~sico, mas que tem restrita circulcçco na feira, por motivos que analisaremos ~ frente.

3. Estrutura Fundi~ria

I

Quanto ~ estrutura fundi~ria, a exemplo do que ocorre em quase todo o Estado,

o munic,'p,o de ltapipoca caracteriza-se, em linhas gerais, por uma grande concentraçao de

terras nas m;os de reduzi do nCmero de propri et~rios, enquanto soo muitos aque les que a po~

suem em pequena quanti dade ou nao t;m nenhuma poss~. A proposi to, o quadro a segui r reve

1~I,nCmeros interessantes.
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QUADro II - ESTRUTURA FUNDIÁRIA

Classe de CEARÁ ITAPIPOCA Área Média (ha)Área
(ha) N9 Área N9 Área Ceará Itapipoca

Imóveis (ha) Imóveis (ha)
.: 100 131.639 3.314.584,9 1.995 72.024 25 36

100 l- 200 13.561 1.873.~66,0 437 60.026 138 137
,

200 I- 500 8.006 2.414.709,8 258 77 .820 301 301
500 f- I.000 2.183 1.492.232,1 74 49.87l 683 673
1.000 I- 2.000 872 1.190.7l0,2 31 41. 587 1.365 1.341

2.000 I- 5.000 379 1.117 •786 ,9 09 28.245 2'.949 3.138

~ 5.000 77 412.183,2 02 19.560 , 6.648 9.780

roNTE: CEPA - Estudos Básicos vol , 3 - Torro I e INCRA - "Relação Alfabética dos
Declarantes de Imóveis Rurais".

OBS.: De acordo com este quadro, podemos ver que, em termos de estrutura fundiá-
rla, o município praticamente reproduz a média do Estado.

I
A distrlbuiçoo dos i~veis com menos de l00ha, no municCpio de Itae!

poca, pode ser vista mais detalhadamente em um terceiro quadro.
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Classe de Área (hc)
..

N9 de lmoveis

menos de 1 O

de 1 a menos de 2 24

de 2 a menos de 5 108

de 5 a menos de 10 164

de 10 a menos de 25 526

de 25 a menos de 50 584

de 50 a menos de 100 589

de 100 a menos de 200 437

de 200 a menos de 500 258

de 500 a menos de 1000 74

de 1000 a menos de 2000 31

de 2000 a menos de 5000 09

~ '·5000 02

TOTAL •.. 2.806
'"Fonte: quadro elaborada a partir da "Relaç~o Alfab;tic; <hs Declarantes de

i~veis Rurais" - INCRA (Instituto Nacional de Coloniz oçoo e Reforma

Agr~ria). Ano base: 1977

OB5: - Essa cornposi ç;o de 11 Classe de Área" ; a mesma adotada pelo INCRAo

I Chamamos a atenç;o para o quadro apresentado; na verdade ele fornece

uma visco panor~mica do número de i~veis rurais existentes no munici"pio, classificados de

acorda com a ~rea dos mesmos. (2)
.. ~ -

Por outro lado, e importante dizer que, de fato, essas estatisticas nao elucidam

suficientemente (ao contr~riol ~t; embotam a realidade) a questco da distribuiç;o das terras

entre os di versos propriet~rioso Em outras palavras, ; preciso lembrar que a estrutura fundi~ria

n;' se traduz apenas pelo número de i~veis e sua classificaç;o por faixa de ~rea. Portanto,

; preciso que estejamos atentos ao uso das estati;ti cas o

Dizer que h~ no município de Itapipoca 20806 im;veis rurais, nao e o mesmo

que afirmar a exist;ncid de 2.806 propriet~rios de terras no mesmo município. Isso porque se ate~

tarmos para a multiplicidade de posses, constataremos que 468 pessoas t;m mais de um i~vel.
. .

(2) lrnovel Rural - de acordo com o INCRA, no Estatuto da Terra, imÓvel rural est~ defini do como

"0 pr~dio r~stico de ~rea contrnu~a, qualquer que seja a sua locali~aç;o, que se .•destine a
exploraçao extrativa agricola, pecuaria ou agroindustrial, quer atraves de planos publicos de va
lorizuçco , quer orroves de iniciativa particular;..



Em termos reais, eis os dados:

'"tU.

280 indivi-duos possuem 02 i~veis

97 indivfduos possuem

36 indi vfduos ~ssuem

24 i ndi vfduos possuem

11 indi vfduos possuem

06 indivfduos possuem

03 i ndi vfduos possuem

03 i"ndivfduos possuem

03 i n di v(duos possuem

02 i ndCvi duas possuem
,

01 individuo possui

01

01

,
i ndi vi duo possui

,
individuo possui

03 i~veis

04 i~veis

05 i~vers

06 i~veis

07 i~veis

08 im;veis

09 i~veis

1O i~veis

11 i~veis

12 i~veis

13 i~veis

27 i~veis (aqui h~ o registro de uma empresa)

o exame cuidadoso desses dados mostra, pois, que os 2.806 i~veis pertencem a

1.890 pessoas. AI;m disso, a exist;ncia da multiplicidade de posses altera significativamente o

quadro (111), ~ me ida em que tomarmos como cri t;rio classifi cotorio (para a di visco das 11 cla.:..

ses de ~rea") n;o s; o tamanha do im;vel, mas tombem a sua relaç;o de posse. A tftulode il~

traç;o, cpresentomos um exemplo de cada caso, para mostrar, numer icornente , como um mes

mo propriet~rio que de fato deveria ser enquadrado em uma s; classe de ~rea, numa interpret~

çco pouco rigorosa dos dados, corre o risco de aparecer em diversas classes.

A seguir, um quadro (IV) com exemplos de diferentes situa<Fes em que aparece

a multipl i cidade de posses:

Multipli cidade de Posses

QUADRO IV

N<? de Imoveis
~espectivas Áreas (ha)

Total de
que Possui Área (ha)

02 73,16 89
03 1 .093, 46, 120 1.259
04 4,174,11,36 i 225I- 2,80,7;2, 17 10805
06 165, 1980, 3.570, 800, 1.200, 66 7.681

BH/
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N9 de Imoveis - Total de.,.
( ha)que possui Respectivos A rea s Área (ha)

07 141, 290, 78, 134, 209, 514, 290 1.656
08 174,350,30,20,370,530,65,230 1. /69
09 4, 121,36,422,593,36,332,284,80 1.9C3
10 5, 11,28, 125, 180, 11,64,47,64,26 561
11 242,27,58,1.057,171,28,405,849,91,858,28 3.814
12 200,50, 100,300, 154,200,250, 116,20, 10,300, 114 1.814
13 200,111,100,1.487,77,570,85,114,336,85,1.045, ...

8, 572 . " " " " . " " .... " " " . " ... " " " .. " . " " " " " . " " . " . " " " ... " " " . 4.790
27 1.122,900,100,25,300,800,600,100,310,500, 150,50,400 ...

I 100, 9.560, 25, 20 .................................... 20.657

(Conr. Quadro IV)

.,. ,
OBS: Neste exemplo, as areas que ai apararecem foram reti rodas aleatoriamente do conj unto.

Diante desses dados, fica claro que o problema do concentraç;o de terras

apresenta-se mais grave quando expli citarros a relcçco tamanho da ~rea versus propriedade, ~

medida em q e essa ~rea pode ser a soma da ~rea de v~rios i~ veis pertencentes a um uni co

propriet~rio. Na verdade, assim os nCmeros refletem mais fielmente a estrutura fundi~ria.

Portanto, essa IIdi Iui ç;OII dos propri et~rios de i~veis por entre as "classes

de ~rea", mascara significativamente a realidade, levando, dentre outras coisas, ~ criaçao

de s;rias distorço es no que concerce ~ sua interpretaç;o. Isso vale tombem como uma adver

t~ncia quanto ao uso da estaÚ~tica: se bem utilizada, enriquece uma on~lise, no sentido de

torn~-Ia mais cloro, mos pode tombem tirar-lhe a veracidade embotando o real.

No mesmo quadro, atente-se paro o foto de que mui tas vezes esse fraciona

mento das ~reas ;- resultante de um processo de absorç;o dos menores pelos maiores. Em v~rios

casos esse processo ;- lento, isto ;, aos poucos os pequenos propriet~rios v~em-se obrigados o

vender suas terras e, ou permanecer como assalariado pelas fazendas, ou sair de vez para os

cenhros urbanos, por vezes fazendo como que uma "escalo" na sede municipal. Por outro lado,

os parceiros sem terra tombem v;o sendo pressionados de uma forma ou de outra, at; que dei

xorn-. o campo. Associado, portanto, ~ concentrcçoo da terra, est~ o problema da pro letori zo

çoo do força de trabalho que, de modo algum, constitui-se numa particularidade do regi;o es

tudada, mas sim diz .respe ito ao processo de expcnsco do capitai ismo.

A questco da concentraç;o pode ser ainda ilustrada, mostrando-se um quadro
- tII'".",.

em que se estabelece uma relaçao entre: as "classes de area" I o numero de irroveis enqlobo
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do por cada uma e a ~rea total obronqi do pela soma dos i~veis, nas diferentes Ilclassesll.

QUADRO V

Concentrcçco de Terros
..

% s/o total Área p/ classe de Área % s/~reaClasse de Area N9 de

(ha)
.. ..

(ha) Totallmoveis lmoveis

- de 100 1 .995 71,C/9 72.024 20,63

100 a - de 200 437 15,57 60.026 17, 19

200 a - de 500 258 9, 19 77.820 22,28

500 a - de 1 . 000 74 2,63 49.871 14,28

1. 000 a - de 2. 000 31 1,10 41 .587 11 ,91

2.000 a - de 5. 000 09 0,35 28.245 8,09

~ 5.000 02 0,07 19.560 5,60 -
TOTAL ~ 2.806 100,0 349.133 100,00

I. - ,
Fonte: Re!açao Alfabetl ca dos Declarantes de Imove IS Rurais - INCRA/77

De acordo com o que nos mostram os dados desl'e quadro, portanto, 79,37%

da ~rea situam-se nas" classes" acima de 100 hectares. Se relacionarmos este quadro ao Q-III,

constataremos ainda que, dos 1.995 i~veis com menos de iOO hectares, 1.173 estco entre 25

e menos de 100 ha, portanto, 822 i~veis est~o abaixo de 25 hectares. E aqui conv;m n~o es

quecer que, para o Brasil, de acordo com os dados oficiais do INCRA, a maior parte da prod~

ç~o agrícola provem de um.grande nCmero de pequenas propriedades (93% dos minifundi~rios

t~m ~rea inferior a 50 ha).

4. Relaç~; de Trabalho.

Optamos por analisar a questoo das relo çoes de trabalho, tomando como refe

r;ncia as tres zonas fisiogr~fjcas a que i~nos referimos: serra, sertco e praia. Isso porque, ap~

ser de n~o poder ser estabelecido um quadro rigoroso nesses te-rnos , percebe-se, como dissemos,

uma correloçoo entre o tamanho das propriedades e as re lcçoes de trabalho, o que, no conjun

to, aparece com certa clareza considerando-se aquelas tres zonas. (3) AI;m disso, por const:

(3) Por raz;es que fogem totalmente ao nosso controle, n;o conseguimos dados estatísticos que cor
roborassem a id;ia de que no sert;o predominam as grandes propriedades, na serra as m;dias-;

enquanto as pequenas se concentram basi camente na zona da praia. Isso; afirmado constantemen-
te pelas pessoas do município, al;m de epcontrar reforços na p"'r~pria I;gica s= 1,lopç~es" econ§.
micas em cada zona. Por exemplo: pecuaria extensiva no sertao, associada a cul ura Igodoeira;



51.

termos tombem uma certa "especializaç~o", em termos de predom(nio de determinados pro du

tos em cada zona, ;-nos mais f~cil tratar das relaçÕes de trabalho associando-as; exploraç;o

das di ferentes culturas agrCc9!as.

(4)4.1. Serra

Na exploro çco agr(cola dos sítio/5), podemos identifi cor diferentes formas:

arrendamento; exploraç;o direta pelo propriet~rio, usando rnco+de-obro assalariada temporar:~

mente e ainda, exploroçco pelo propriet~rio com a unidade familiar.

o arrendamento, em geral, ; pago em dinheiro, mas com o valor estipulado

a partir da produçco do s(tio. Isto ;, dependendo dos c~lculos feitos acerca da produçoo (pr!

visco de) o arrendamento; definido. Às vezes se define a partir das vendas peri;dicas da pr~

duçoo (por exemplo, semanais na feira). Nesse caso, h~ um acert<? pr;vio entre propri et~rio e

arrendat~rio .

A prop;si to, seg ue+se um depoimento:

11 Eu planto abacate, manga e bcnono , Eu pago a ele (propriet~rio da terra)
I) •• A

307'0 do que eu vendo. Se vender 100 abacates, 30 e dei e. Eu pago por mes.

Quem traz pr!o vender; eu, quem conta as venda; eu tamb;m ( ... ) Eu tra

bo lopr!o ele tamb;m; quancb; corte de bana, ele paga Cr$ 30,000 dia, a

pequenas areas com 11 roça" (mandioca) no litoral. E I;gi co que estamos faiando em termos de pre
dom(nio, dar podermos perfeitamente encontrar no sert~o pequenos propriet~rios, ou ~reas exte;
sas na praia.

(4) A serra est~ denominada em termos de: "serra seca" e "serra fresca" , sendo este Cltimo," " "'" .,
o tipo propicio 00 cultivo de fruteiras, sobretudo pelas c;?racte!i;;ticas climaticas e de solo

(temperatura, umidade, fertilidade, etc.). Portanto, o predominio ai e de fruteiras, embora haja
produç;o de outras culturas, como feij;o, mas ser~ nenhum d_estaque. Consequentemente, a "s~
ra seca" constitui aquela parte que nao se presta a exploraçao das fruteiras, da cana-de-açucar,
90 caf;, !:tc. L~ encontram-se, por exemplo, culturas como a mamona, menos exigente quanto
as condiçoes naturais.

(5) As propriedades na serra ,:denominam-se "sítios". Desse modo, sítio ;, por excel~ncia, a
unidade onde se cultivam fruteiras, incluindo o cofe , embora possamos encontrar, na mes

ma ~rea, culturas de "subsist~ncia", ;s vezes at; ocupando o mesmo espaço físico das fruteiras:
Ali~s, esse cons;rcio de culturas se reflete nas re lcçoes de trabalho: quando isso ocorre, o traba
Ihador assume responsabilidade pelo plantio de tudo (feij~, abacate, laranja, etc.), pelos tr-;;
tos culturais, depois tem direitos sobre toda a produç;o de feij;o, mas tem tombem o dever I d;

"capinar:~e>._~erren~, mesmo_ap;s a col~e1ta do feij;o.
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(6) , ,
custa ; quancb e outro serviço, ele paga o Cr S 25,00 a custa. Porque

na banana ele ganha mais dinheiro; nos outro tombem ganha, mas demo

ra rnois!' (feirante de banana).

Como esclarece esse depoimento, ; difrca haver um tipo Ilpuro" de relaç~o

de trabalho. Em um mesmo caso, o i ndrvrduo ~ orrendotorio e, temporariamente, assalariado,

isto ;, recebe sob a forma de di~rias. Por sua vez, o propriet~rio, ao explorar suas terras, o

faz, concomitantemente, qtrav~s de arrendamento e, sob sua responsabilidade direta, usando

o trabalho assalariado. Quando explora com m~o-de-obra assalariada (e, em geral trata-se de

assalariamento tempor~rio), o propriet~rio ; quase sempre absentei;ta (reside muitas vezes na

sede municipal, onde pode ter outra atividade), deslocancb-se pora a unidade produtora com

bastante frequ;ncia. (7) No caso do arrendamento, o arrendat;rio ; de fato o principal res

ponso vel pela sua unidade produtora, o que lhe confere uma certa autonomia, se

por exemplo, ao parceiro.

comparado

11 ••• A propriedade; minha, mas a terra; de outro home ... 11 Ao que um ou

tro completa: IIEle diz assim porque a propriedade das coisa; dele, quem tro

baia ; ele mesmo, mas a terra; orrendodo!". (produtores da serra).

A exploroçoo direta pelo propriet~rio com a unidade fami liar, ocorre prln~

palmente no caso de pequenos sitiantes, que t~m a propriedade como garantia de sobreviv;ncia,

o que noo impede a venda de parte da sua produç~o, nos peri~dos de safra.

o assalariamento, bem como a m~o-de-obra fami Iiar, aparecem tamb;m na

exploraç~o da cana-de-açúcar. Alr, al;m das atividades agrrcolas propriamente ditas, h~ a ativi

(6) A expressao 11; custo!", siqnifi co que a refei çco ; custeada pelo pr;prio trabalhador, mesmo

que esre]o trabalhando para o dono da terra. (explicaç~o dada pelo pr;prio informante).

(7) A serra situa-se numa dist;ncia aproximada de 20 km da sede municipal, portanto, mesmo

siderando a precariedade das estradas, este percurso; feito com certa faci lidade, a cavalo e

con..
ate

mesmo a pe.
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dade de transformaç;o da rncterio prima em rapadura e cachaça (8).

o consumo dessa produç;o ~ feito em grande parte pelas pr~prias populc çoes

da serra e adjac~ncias, comercializada otrcves da "bodegall (9), ou escoada para a feira aos

s~bados, sobretudo no caso da rapadura.

É importante dizer que essas relo çces de trabalho guardam vinculcçoes com a

natureza das ati vi dades agr( co Ias,
(10) .....

tas. Desse modo, a epo ca do

sem esquecermos tombem que; sazonal a produçoo de fru

corte da banana ou da cana, por exemp 10, aumenta o nume

ro de assalariados, para sofrer baixa em outras fases do colendcrio agrrcola, como no plantio,

em que a m~o-de-obra fami liar ; usada mais intensamente, principalmente no tocante aos ar

rendat~rios.

No que concerne a comercial izaç;o da produçao, todos os produtos referi dos

aqui entram no circuito comercial da feira, o que n;o significa dizer que seja essa a

via de es co ento. Na verdade, al;m de outras vias, h~ informaç~es de que parte da

unica

prod~

ç;o de bananas sai para o vizinho munic(pio de Itapag;, cujo acesso; mais f~cil. Quanto aos

produtos que chegam; feira, em geral s;o trazidos; praça de mercado:

(8) Nesse caso, h~ pequenos engenhos e alambiques, onde se processa o fabrico da rapadura e

da cachaça. Nesse momento, isto ;, na fabricaç;o, tombem h~ as duas modalidades de uso

da m;o-de-obra (assalariamento e a unidade familiar). A respeito do volume da produç;o, os

dados do IBGE 1970, revelam: de 226 informante, 13.1354 toneladas de cana - 55 mil litros de

cachaça e 1.152 toneladas de rapadura.

(9) No interior cb Cear~ em geral, ; muito comum, nas bodegas, a troca de produtos (agrC~

Ias por outros) principalmente em pequenas quanti dodes , Ex, algu;m leva 1 kg de algod;o

para trocar por sab;o ou fumo.

(10) Na serra, as frutas mois encontradas s~o: banana, manga, jaca, abacate, tangerina, ata,
laranja lida terrall (tipo este bastante ~cido que, em geral; aproveitado apenas para re

frescos, dar a penetrcçco naquela praça de laranjas oriundos da CEASA, em Fortaleza, que
por sua vez j~ recebe de outras regi~es do Estado, como Serra de Baturit;). Dentre as frutas
mencionadas, pode-se dar destaque especial, em termos de quantidade, ; banana (v; Quadro
I)....... ... _ _
Alem disso, na serra tambem se cultiva a cana-de-açúcar e o cafe, cuja produçao nao tem
grande peso na economia municipal' como um todo, conforme mostram os dados ofi ci,9is no Qua
dro I. Se compararmos com o caso da banana, por exemplo, esta ocupa metade da area e o
rendimento, em c-s. foi o dobro, naquele ano de 1976.
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.• - (11)
a) por intermediarios que vao comprar II na portal I 1 revendendo no varei" em segui da e

b) pelos produtores diretos (pequenos propriet~rios ou arrendat~rios).

"Muitos desses ar"; gente que compra de outros prla vender aqui. Sai com

prando pelos sitios". (feirante de frutas)

Os produtos s;o transportados quase sempre em animais de carga, predomina.!2

temente os i umentos.

"Muitos deles j~ comprou de outros. Traz em carro ou em animal". (feira.!2

te de bolo).

II Faz 26 anos que trabalho nisso (feira).

Sou filho natural de Itapipoca. Tenho um sitiozim J; na serra, mas a gente

tem fazer de tudo, porque quem tem famií ia grande num d; prla viver s; da

quilo não. Eu tombem faço rapadura e trago pro co , boto ali um rapaz prla

vender; aqui fica eu e a mulher. De I~, eu trago tudo enquanto, depende da

;poca. Eu vendo sempre mais barato parque; da lavra, se a gente for com

prar tudo pr!o vender, sai muito caro". (feirante de frutas e verduras).

Il,Eu moro daqui a 3 I;guas (18 km). L; trabalho em terreno arrendado. Trago

banana prla vender; eu tem um jumento, vem sempre a p;. Saio de I; de ma

drugada, com lamparina, vem devagar porque os camim ; ruim e a gente vem

tangendo animal ... 11 (feirante de banana).

11 Este ai; rico como todo. Ele mesmo vende aqui na feira; traz em carga

ani mal. O sitio dele ,; d; pr' a ti ror 300 mi Iheiro de banana por semana.

de
,
E

rico, mas o povo aqui; assim mesmo, num liga não veve de tuco .

mas muitos desses ar; gente que j; compra dos que tem. (fei rante de bananas).

(11) A express;o 11 comprar na porta" ; bastante uti li zada, i ncl usi ve em outras regiões, e refe
re+se ~ compra do produto no estabelecimento onde; cult ivcco . No caso em estudo, em

geral 9S intermedi;rionecolhem a mercadoria comprada, em carros que fazem c;. chamada "Ii
nha de feira", percorrendo quase sempre os mesmos trechos. Na serra, como ia dissemos, e'
muito frequente o uso de animais como meio de transporte (de gente e de mercadorias), dada,. -, ,.
a precariedade das estradas, sobretudo no periodo de inverno. E obvio que esta relacionado
ta'!:b;m com o poder aquisitivo das populcçces , Para se ter uma id;ia mais precisa a respeito,
ate os primeiros anos da decada de 70, o unico transporte existente nessa zona era um [eep , do
padre, que m..orava n9 distrito Ilmais importante" da serra, localizado na sua parte mais alta.

" Era comum, aqye..Ja epoca, o tran»,orte de enfermos ou mortos, numa rede carregada por mui
tos homens, ate a sede do municipio.
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4.2. Sertao

A parceria, enquanto re lcçoo de trabalho, predomina na zona sertaneja, es

pecialmente as modalidades-de "meia", "terça" (12) e, com certa frequ~ncia, Ilquatro, um0-:-1

mesmo considerando as transformaç~es que v~m ocorrendo nas relaç~es de pro duçoo , no Nordes

te em gera! I ao longo do tempo.

"No sert~o; quage tudo gente sem terra, que paga renda. Às vez, o feii~
(13) ...

eles pagam renda de 1 alqueiro por cada terça que planta. A renda e p!

10 que plantar; se plantar 20 lito, tem 4 alqueiro, 1 ; do potroo ( ... ) Alqo

doa; 20% por arroba. Tem lugar que a suieiç~o ; de 3 dia por semana,

4 dia. O seu Z.B. paga um trabalhador a Cr S 10,000 dia, sem almoço.

mora em Sobral, ; advogado. Às vez leva os morador pr'a outras fazenda

le pr!o trabalhar I~II . (agricultor sem terra).

.•.
ate

Ele

de

11 Tem gente que cobra renda; de meia ou terça de tudo que o trabal hador faz.

Eu tombem trabalho em terra arrendada: no primeiro cno que eu planto naqu~

le pedaço, pago com milho e feijão, um tanto por quadro (100 m2) e fi co

com o algod;o. Mas num; vantage n~Q porque no primeiro cno o

quase num d; nada. Depois do segundo ano, eu dou o algod;o ao dono e fi co

com o geno de caroço, quer dizer, o milho e o feii~o, e o pasto eu reparto

com ele tcrnbern. Eu tinha uma vaca que dava leite ;s criança, vendi porque

num tinha o que d~ a ela". (agricultor sem terra, no sertco , residente na se

de de um distrito).

11 ••• eu tombem planto. É assi m: recebi o terreno aradac!o e cercado, pr' a

plantar milho, feij;o, algod~o e mandioca. Eu trato do algod;o enquanto tr~

balhar na terra, mas quem ganha; ele. Eu ~ faço plantar e capinar. Assim

; melhor; conheço uns, como o Dr. J., que d~ a terra pr'os morador brocar

12) Terça - nesse caso, ; a relcçco em que, de cada 3 unidades produzidas, 1 fica para o do
no da terra. "Quatro, uma", significa que, de cada 4 produzidas, 1 ; do dono da terra-:-

sso varia com o tipode cultura agr(cola, com a sua irnpor+cncio em determinado momento no
ercado, com o tipo de solo, com a propriedade, etc.
erça - ; tombem medida de volume, muito usada pelos camponeses. Uma terça corresponde a

- litros. ,
13)Alqueiro - corruptela de alqueire, medida de volume correspondente a 160 litros. No Cea

•.~, h~ regi~es em que o alqueire s~o 200 litros.

BH/UfC
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e fazer tudo e eles t~m obrigaç~o de trabalhar 3 dia na semana pr' a ele, com

5 I;gua de distança, vender o que faz a e le e pagar meia do algod~o. Eu tra

to o algod~o pr'a ele e o resto ; rneu." ' (feirante de farinha, agricultor nas

proximidodetdo sede municipal onde reside).

".Planto na terra dos outros. Pago 1 alqueiro de milho por cada 5 lito que

planto. Planto tombem mandioca; algod;o, n;o, porque aqui; terra de aris
(14), .. (15)

co , boa pr a roça. Quando faço farinha, pago meia quarta ao dono

do aviamento, por alqueiro. E manual, num tem motor. Quem; morador tem

obrigaç;o de tsobclhor pr'o dono da terra e vender a produç~o a ele ( ... ) S;

planto de 10 Iito. abaixo; num peço -di nheiro emprestado não porque quem

planta pouco assim, se pedir, ; pr'c enganar o rico, porque num d~ pr'a p~

gar n;o". (parceiro sem terra).

"No terreno do seu J.T. af" no Carrapato, at; no ano' passado (1978), um dia

de serviço, nos dia de suje içoo co morador (16), era c.s 6,00. O que; que

um pai de famia compra hoje com 6 conto? L~ onde eu moro, daqui a meia

I;gua, um dia de servi ço dum home hoje; 30 conto , com almoço e merenda

de monh;. Este home, J.T., j~ matou um home I~, no ano passado, 50 po!

que tava pescando no açude da fazenda. Mandou matar. Atirou s; pelo ciga!

ro. Era de noite, ele tava fumando em riba duma peda na beira d'agua, o o~

to atirou pela tochinha de fogo. Espingarda de cartuxo .•• pegou na espinha

dele .•. onde entrou, o buraco foi pequeno, mas onde saiu, foi o

mais fei do mundo, vi che maria •.. (fei rante de farinha).

estrago

(J4) Arisco e a denominaçao dada a um solo arenoso, de ~r branca, que se f?resta bem ao c~
tivo de culturas como mandioca e caju. Em Itapipoca, a zona intermediaria entre o sertao

e o litoral, recebe o nome de "caatinga:' e; nessa reili;o onde se produz mais intensamente
essas culturas, ernboro se cul.Ivem também outras (feijao, milho, e te],

(15) Quarta - ; outra medida de volume. Uma quarta s;o 40 litros.

(16) Apesar de j~ bastante difundida essa rel<:ç;o, achamos por bem resumir aqui uma defini
çoo , Trata-se de uma forma de exploraçao da força de trabal ho do_morador pelo J'ropriet~
rio e faz parte do con] unto mais amplo, onde se configura a relaçao de exploraçao do pro

cesso produti vo, cujos elementos pri ncipais s;o I de um lado os donos dos meios de produçoo -;;
cio outro os donos da força de trabalho. No passado, a sujeiç~o consistiu na obrigatoriedade da

resroçoo de serviços, pelo morador, gratuitamente, ao dono da terra. Esse tipo de explora
çOO justificava-se, sobretudo de acordo com o discurso do propriet~rio, como uma espe cie de
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J~ falamos anteriormente que nao h~ uma pureza nas relc çoes de trabo Iho.

De fato, na din;mica de todo o processo produtivo, assumem ~s vezes caractBri~ticas bem esp!

crficas, mas complexas, explic~veis, dentro de uma I;gica bastante recional (se podemos di

zer assim), em que se percebe o poder de se criarem mecanismos novos, de "arrumar" de outro

modo, reloçoes i~ existentes. E tudo isso ocorre em funç;o n~o apenas das necessidades inter

nas dessa economia agr~ria, mas sobretudo porque, como dissemos na lntroduçco deste traba

lho, ela se reproduz reproduzindo tombem um sistema mais amplo, cujas leis gerais são deter

minantes na nossa sociedade. Dizendo de outro modo, ; dentro da din;mica de repro dvçoo des

se sistema que se reproduz tornbern o "setor" agr~rio da economia.

Em seguida, colocamos alguns depoimentos mostrando um pouco da complexi

dade das re lc çces de trabal ho, quer referente ~s arti culcçoes entre os pr;prios parceiros (por

exemplo, produzir farinha em parceria), quer nas relaç~es entre propriet~rios e produtores.

" ... eu planto mandioca, mas, pr'a fazer, eu dou de metade porque se eu

for fazer tem que pagar: CR$ 60,00 a di~ria do torrador, CR$ 60,00 do pre~

seiro e do cevador; 2 arrancador a CR$ 50,000 dia de cada um, CR$ 50,00

pr'a tiradeira de goma; 4 rapadeira a CR$ 25,00 e depois inda tem que dar

uma quarta, por alqueiro, ao patr;o. O que; que fica? Ar pego logo e dou

de metade, outro faz e me d~ minha parte". (parceiro sem terra, feirante de

fari nha).

Nesse caso, todas as despesas com a fa rinha ocorre~ta do produtor. O ~

no do aviamento entra com as instclcçoes fi~icas da "casa de farinha", o combusttvel do mo

tor e, se for o mesmo dono da terra, entra tombem com os animais para o transporte da mandio

ca, a terra nua e a lenha. "Mas a lenha ele d~ no mato pr'a gente tirar".

pagamento ou "aluguel" de.. casa ocupada pelo morador. À medida em que outras modifica

çÕes foram se processando nas relcçces sociais de pro duçoo no campo, a "suieiç~o" tombem

sofreu cl+eroçces: pa.ssou a ser pago aquele servi ço obdgat;rio em determinados dias da sema

. , obedecendo sobretudo ~s conveni~ncias do patr;o, embora o pagamento n;' corr esporides

se ao preço da di~ria dos n;o-moradores que prestassem os mesmos serviços ~ propriedade. Atu

almente, h~ regi~es, inclusive encontramos muitos casos nesse estudo, em que permanece a

obrigatoriedade do serviço, no entanto, os dias de "sujeiç;o" s;o remunerados pelo mesmo va

lar dos outros trabalhadores.



58.

liA renda da farinha; de 20 litros por cada alqueire, pr'o dono do aviamen

to. Do milho, pago 1 alqueire por hectara. S; do milho, algod~o num planto

porque o dono roto o gado dentro". (parceiro sem terra, n~o morador. Aten

te-se para o fato de que quase sempre; obrigado o plantio do o lqodco}.

No' discurso do parceiro estoo claros os limites de suas possibilidades de pr~

duzir. Quer dizer, evidencia-se ai a falta de recursos, bem como o dominio que existe sobre

o processo produti vo, por parte de quem det;m os meios de pro duçco .

11 Quando a casa de farinha; a motor, quem ceva ~ home porque precisa bo

tar muita. Agora, quando; puxado a braço, ; mulher quem ceva, e ai a g'e~

te paga o preço duma rapadeira, que ~ CR$ 30,00. A tiradeira de goma tom

b;m ~ do mesmo preço, ~ das mesma que t~o raspando. Agora, a di~ria dum

home ~ mais, ; CR$ 50,00 a CR$ 60,000". (pequeno propriet~rio, zona da

praia).

Observe-se a( a explóraç~o do trabalho feminino: mesmo desempenhando a

mesma tarefa, a mulher recebe menos.

11 Se a cosa de farinha num for de quem faz a farinha, ele paga ao dono do

aviamento uma quarta por alqueiro, se for a motor; se for manual, paga meia

quarta". (produtor de farinha, na praia).

Concomitantemente ~ exist~ncia da parceria, no sert~o tamb~m existe o regi

me de assalariamento tempor~rio, para determinadas atividades (corte da carnaCba, explora
- - - (17) - -çao do algodao em algumas propriedades, sao exemplos desse fato) Nao desceremos a de

talhes a respeito desse assalariamento, apenas lembramos que a relaç~o n~o implica em nenhum

v(nculo emprepcficio e que o pagamento; feito sob a forma de di~rias.

AI;m das categorias de parceiro e assalariado tempor~rio, sobrevive ainda a

figura do morador (que consideramos um tipo especial de parceiro), muito embora com tend~n

cia ao desaparecimento no futuro, por uma ;;rie de razões que n~o nos propomos analisar aqui.

(l7) Ressalte-se, a prcposlto , que muitos desses trabalhadores t~m se deslocado, tempo ra ri,::
mente, para os centros urbanos, por exemplo para a capital do Estado, onde permanecem

por determinado perÍodo do ano, sobretudo na construçco ci vi I, retornando ao interior por
occsioo do inicio das chuvas. Isso ;,' inclusive, um dado a ser considerado por quem estuda os
movimentos migrat;rios.

•



Com o morador, conforme mostram depoimentos j~ citados neste trabalho, existe tombem areia

d . d " .. IIçoo enorru no a sUlelçoo .

Retomando um pouco a vinculcçco entre a explorcçoo das culturas agrfcolas e

a relaç;o de trabaiho, vimos que o algod;o em geral; explorado sob o sistema de "meia",
- (18) .• (19)

enquanto no caso do milho e do feijao, a renda e cobrada em percentuais menores.

Essas culturas, via de regra, s;o plantadas sob a forma de cons;rcio, ocupando, portanto, o

mesmo espaço fÍsico. O algod;o no primeiro ano de vida n;o produz a sua melhor "carga", o

que ocorre somente a partir do segundo ano, enquanto o milho e o feij;o t~m a sua produçao

colhida ao final de 3 ou 4 meses, sendo que no caso do milho, procede-se a uma colheita uni

ca, o que n;o ocorre ao feij;o, que ;s vezes sofre mais de uma 11 apanha" , ; medi da em que
(20)

amadurecem as vagens.

Nessa região, podemos dizer com segurança que a me,canizaçao da oqr icul tu

ra ; ainda irrelevante no computo geral da tecnologia, portanto, n;o predominam as empresas

rurais e sim, as fazendas, onde, como' afirmamos anteriormente, desenvolvem-se de forma
.• . (21) ," . .• ,

conjunta, a agricultura e a pecuaria extensiva. E ai ocorre um fato Ia bastante conhecido,

(18) Renda neste coso e o percentual da produ5;0 cobrado pelo uso da Jorra, o .•que noo pode
ser confundido com arrendamento. Tanto o próprio parceiro, quanto o proeri et.•ario da terr~,
utilizam o termo "rendeiro" quando se referem ao parceiro. Isso ocorre nao so naquela regiao
como em v~rias outras do Ceor~, A nosso ver, o n;o-esclarecimento a esse respeito tem levado
a que, p~ssoas que coletam dados, inclusive poro fontes oficiais, interpretem rencieiro como
arrendatario, o que certamente influi nos resultados finais da pesquisa, levando a afirmaçao
d~ que em algumas regi~es .•do Nordeste tem aumentado consideravelmente o nCmero de arenda-
tarios, o que nem sempre e verdade.
(19) A respeito das relações sociais de pro duçco na cultura algodoeira, endereçamos o leitor
ao trabalho de C;sor Barreira, cujos dados foram coletados numa regi;o cearense onde as con
di çoes de exoloraçoo, no fundamental, n;o diferem da que estudamos.
(20) feij;o, ~uando cultivado pelos camponeses (portanto) quancb se destina ; "subsist~ .•ncia";
medida em que amadurecem as vagens, logo se faz a primeira "apanha", seguida de varias ou
tras. Quando se trata de um plantio maior --em que o propriet~rio n;o necessita imediata :-
mente para a pr;pria alimentaç;o ou para venda em funçoo do suprimento de necessidades ur
gentes -- em geral faz-se uma primeira "apanha" quando praticamente toda a 11 carga" j; e-;
t~ madura e, posteriormente, pode ocorrer uma " cata", isto;, aproveitamento do restante d~
vagens, verdes par ocasi;o da primeiro colheita. No caso do milho, embora trate-se de uma
colheita Cnica, envo lve duas fases: aquela em que o homem" vira" a metade superior do p~
de milho a fim de que n~o entre ~gua na espiga e faça apodrecerem os gr~os e, uma segunda
fase, em que ele volta para "quebrar", isto ;" tir51r do p;, quancb o produto i~..est~ seco,
pronto para ser "batido", Todas essas atividades sao executadas sem o uso de maquines.
21) Os dados do IBGE, 1970, revelam o predominio da força de trabalho humana: de um rotcl

de 4.251 estabelecimentos, 3.805 empregavam basicamente força humana; em 233, força ani
mal; em 137 força mec;nica e, em 76, força animal e mec;nica. No total de estabelecime~
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qual seja o que se refere ao opro vei tcmento de restos culturais como pastagem para o gado. A

Iftulo de i lustrc çco , acrescentar(amos o que nos informou certo vez um delegado de polCcia 10

cal: no munic(pio, muitos dos conflifos registrados na delegacia, se ligam a questões de terra

(seja confli to entre propriet~rios, seja entre proprict~r;o e n;o propriet~rio, por invasões de r~

\I çados pelo gado). Vale ressaltar que aos parceiros n;o ; permitido criar animais, apesar de

produzirem pastagem nos seus roçados. A proibiç;o se d~ basicamente para eviror a diminuiç;o

de pastagem destinada 00 rebanho do propriet~rio, pois se (todos) os parceiros possuíssem ani

mais, a~s a colheita, seus roçados n;o serviriam 00 rebanho do "patr;o". AI;m disso, essa

proi bi çco encontro outro justificativa no discurso do propriet~rio: no peri~do em que o roçado

do parceiro estiver ocupado com os culturas agrf'colas, ele n;o ter~ onde deixar seus animais,

sob pena de ocuparem a mesmo ~rea do rebanho do dono da terra, em detri mento, po rtanto, de

suas reservas.

-Todos esses detalhes, nos fazem ver, :;empre com mais' clareza, que a questao

da concentraç;o n;o pode ser resumida; simples posse da terra. Quer dizer, al;m da posse do

terra, que ; b~sica no processo produtivo, o propriej';rio tem encontrado muitas outros formos

de se apropriar do produto dos camponeses.

Por outro lodo, em alguns casos o parceiro consegue burlar essas normas de

proibjç;o, armando-se de certos estrat;gias. Um exemplo disso nos mostra um feirante de fei

j;o, que at; h~ 2 anos, era parceiro, trabalhando numa propriedade do sert;o, cujo

trador era parente do propr.iet~rio e residia no sede muni cipal.

adminis

11 ••• a terra foi vendida o um home de Sobral e o home disse logo que com

os morador num bulia ";0, mas num deixava criar porque ele ia assitvar, co

mo de fato ossi tuou , (22, E nos , esses 11 morador, tudo criava. O E.M.com

os;i desse tamanho em cimo, mas o gente ia escapulindo por' ali e criava os

bichim. Eu tinha 11 vaca e, no ono do vende do terra, elos deram 8 bezer

ro. As o ve lho ; os animais, eu vendi tudo e uma parte do gado. Deixei umas

tos, o numero de tratores ufilizados era de apenas 2 (ebis}i 29 arados de traç;o animo!; 2 de
trcçoo mec~nica, 235 colhedeiras; 211 ve(culos de lTaç;o animal, 9 caminhões e 20 caminho
"netas em todo o muni c(pio. Por outro lodo, nos CIti mos 10 anos, tem aumentado o nCmero d;
m~quinas uti lizadas na agri cultura.

(22) Assituar - corruptela de situar, que significo criar formos de fixcçco , por exemplo cons
truindo benfeitorias, implantando o pecu~ria.
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reisinha, que tirei aqui pro lado da pro io , pr'um home tomar de conta" o

Esse depoimento mostra, de um lado os artifícios cricdos pelos parceiros, fa

zendo "vistas grossas" ~s normas, atentando-se tombem para o fato da terra n;o estcr direta

mente gerenciada pelo seu co no , Mas mostra tombem, por outro lado, a ~ragilidade daqueles

artifícioso De fato, nesse caso, os limites do n~o-'cumprimento estco muito proximos e desa

parecem face oo surgimento de um controle mais rígidoo AI;m disso, o depoimento; um tes

temunho do processo de expulsco por que passam os camponeses hoj e , Conv;m lembrar que,

antes de ser parceiro, aquele homem foi pequeno propriet~rio: "eu tinha uma terrinha no d~

trito de Mira(ma, vendi e fui trabalhar no terra dos Mo" o E mais, as pressões muitas vezes

são feitas com certo disfarce: "0 o o disse logo que com os morador num bulia f mas num deixa-

va criar ('00) de fato ossí tuou'", Quer dizer, ao mesmo tempo em que o novo dono aparece

como aquele que n;o vai deso lojor os moradores, tira-lhes algo que est~ sendo Fundornento] ,

talvez algo que at; Ihes descaracteriz.asse um pouco do condiçco de pcr ceiro , E, para nao

aparecer como o "mau patr;o", imediatamente ocupa de forma efetiva a propr iedo de , Resu

mindo:.por pr essco , os moradores s·a retiram para ter noutro lugar, uma condiçco t;o misera

vel quanto a dos demais que n;o possuem os meios de prcduçco o Ao mesmo tempo, h~ que se

considerar que tamb;m essa farsa do propriet~rio (n;o querendo aparecer como II mau patr;o'l),

tem a sua fragilidade, no sentido de n;o s~ esconder por muito tempo, mesmo que, para os

menos esclarecidos, o patr~, de fato, hoje "preci5ado" da rer ro ,

Voltando; nossa descri çco , os cuidados com o gado estoo sob a respo nsobi

'Iidade do "campeir~ll, que substitui o vaqueiro de antes e que possuía participaç;o na prod.t;:

ç;o da fazenda -- portanto, se configurava como um tipo especial de por ceri o , em que o v~

queiro tinha direito; "sorte" (por cada 4 bezerros nascidos, por exemplo, 1 ficava para ele).

AI;m disso, o vaqueiro ocupava, vamos dizer, uma posiç;o de certo privil;gio dentro da uni

dade produtora, se comparado aos parcei ros da agíÍ cul tura o Mas ao mesmo tempo, analisan

do-se cuidadosamente a situaç;o, esse privil;gio desaparece, (isto;, nõo existe) para dar

lugar a uma exploroçco maior da sua força de trcbc lho , (23)

(23) Em geral, o vaqueiro e, at; certo ponto o campeiro, ; uma pessoa lide confiança" do
dono da terra, pori sso tem mais "estabi lidade" que (\5 demais trabalhadores, apesar de

ser verbal tamb;m o seu contrato de trcbo lho, Nesse sentido, acontece de residir por muitos
anos na mesma foz endo , Seu trabalh~ exige uma dedicaç;o exclusiva e ; encarado com um
grau de responsçbl lidade maior que 0_ dos trapalhadores agríçplas, principalmente; medida
em que a pecuaria se torna uma opçao economica mais rento ve l , Ele precisa ter uma certa
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Hoje, como parte das trcnsforrncçoes que v~rn ocorrendo nas re lo çocs de trcbo.•
~, nas ati vi dades agropecuarias, o vaqueiro passa a se caracterizar corno assalariado permane~

Ouonto ~ comercializaç;o da produç;o agrfcola, ; feita basicamente por inter

edi~rios, quer sejorn eles propriet~rios de terras, ou n;o.

Em geral, o propriet~rio recebe do parceiro o percentual que lhe cabe como

rendall e compra-lhe a outra parte, quase sempre por um preço mais baixo do que o vigente no

-ercado local.

A obrigaç;o de vender ao 1I patr;oll faz parte das re lo çoes de parceri a. Em mui

s casos, essa vendo; feita para saldar uma divida ccntroido por o cos ioo do inverno, quando o

r ceiro necessitava de sementes, g~neros alimenticios ou mesmo ferramentas para o trabalho. N~

se caso, no ser+co a venda mais expressiva; de algod;o, um dos principais dos chamo dos "prod~

os de mercadol', j~ que o feij;o e o milho constituem produtos alimenticios e, no caso do milho,
.• (24) .•

ocupa uma area menor, como mostra o Quadro I. Mesmo assim, ocorre tombem a venda de

milho e feij;o, embora em quantidadesmenores.

o propriet~rio por sua vez, vai armazenando esses produtos, para vend~-Ios em

seguida para outros centros, como por exemplo Fortaleza, o mesmo ocorrendo ~ castanha de co

jC, (§) cera de corncubo e farinha.

"especializaçao", no sentido de certa familiaridade e mone]o com a "arte de cuidar do gado".
Nos períodos de seca ou estiagem, quando a pastagem e a ~gua se t~rnam escassas e o gado Fica
exposto a maiores riscos (por exemplo, cai r em borrun cos porque esta magro e busca a todo custo
os o llmentos}, aumentam ainda mais os" encargos do campeiro, que deve .:nanter-se vigilante para
que nao ocorram acidentes. Em decorrendo da ampliaçao das tarefas, nao necessariamente seu sa
I~rio se altera. Nos perfodos de inverno regular, se lhe sobra algum tempo, ou se a mulher e os iT
lhos t~m condiç;es, quase sempre t~m perrnissco de cultivar um "quintalzinho". Isto ;, pode~
plantar Feijoo e milho numa pequena ~rea, em geral pr;xima ~ casa de morada (dai a denomina
ç;o de quintal), sem pagamento de "renda". Portanto, garante-se assim a reproduçoo cb forç;
de trabalho dele pr;prio e da unidade familiar, mesmo com um sal~rio "pouco compensador".
(24) Noo estamos estabelecendo nenhuma separaç;o entre os "produtos para venda" e os "produ
os para consumo" i isso não existe no caso do mi lho e do feij;o. A sua finalidade b~si ca; cons~

mo, mesmo assim o produtor vende muitas vezes uma parte, n;o porque ho] o plantado com esse o~
jetivo, nem porque se cOnstitua excedente, mas porque necessita de outros bens que ele mesmo nao
produz, o~ [?orque precisa se curar de uma doença, e t c , _ ••
(§) O caju e considerado cultura permanente, portanto, nao e cultivado sob o regime de parceria,
o que pode acontecer somente nas fases de plantio e "capina" (dando margem ao processo de apro
priaç;o do sobretrabalho). -
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Queremos mostrar que as relaç;es de trobo lho caracterizados na parceria sao re

loç;es de base essencialmente eco~míca, embora entr erneo dos de outras relaç;es que , aparent!:

mente, mascaram a sua natureza eminentemente econ~mica e de exploraç;o. Desenvolvem-58! p~

tanto, ar mecanismos que consideramos estrat;gias econornl cas e que t~m i mport~ncia na processo

de reproduç;o do sistema como um todo, ~ medida em que se configuram como especifi cidades e

"arranjos" desse reproduçaa na nassa sociedade.

Por exemplo: as relcçoes entre o propri et~rio e o parceiro sao quase sempre rela

ç;es pessoais, em que os dois se conhecem inclusive em termos de proced~n'cia, de origens, ~s v!:

zes at; podemos dizer, conhecem a "hist;ria de vida" um co outro. Isso possibilita, no conjunto,

a crlcçoo de certos 11 disfarces" da exploraç;o econ;mi ca. Ao mesmo tempo, a exemplo do que

acontece em quase todo o Nordeste agr~rio, os contratos de trabalho s;o verbais, o que, em

princ(pio, noo interfere no seu cumprimento, embora favoreça a n;o-cumprimento do que determi

na o Estatuto do Traba Ihador Rura I. Na regi;o estudada -- apesar da presença de Programas Ofi

ciois, destinados aos chamados "produtores de baixa renda" , por exemplo extensco rural

da EMATERCE, e da exist~ncia de uma ag~ncia do Banco do Brasil com financiamento ~

ç;o agrf"cola -- constata-se que muitas vezes o parceiro recorre ao propriet;rio, em termos

cr~dito, a fim de suprir suas necessidades mais urgentes, que dizem respeito diretamente ~

çco da força de trabalho e reproduçco da estruturo de produç;o. a fato de funcionor como

.•
atraves

prod..t:

de

repo~

fonte

de cr~dito, garante ao propriet;rio a compra dos produtos do parceiro, que, mesmo encontrando

melhores preços no mercado, fica obrigado a vender a sua produçoo a quem lhe forneceu a terra

ara t abalhar e o cr~dito para sanar suas necessidades "no momento de aperto", sob pena de n;o

ser mais aceito como parceiro, o que poder; implicar, dentre outras coisas, na perca do trabalho
.. •. - (25)

incorporado aquela area cultivada e, no ano seguinte, ter que sair em busca de outro "patrao'"

" ..• hoje, eu podia vender meu feij;o na feira ou noutro ponto, mas vou ven

der ao S.F., por menos, porque na pre cisoo ; ele quem me acode, tento faz eu

5) Atente-se ainda para o fato de que h~ bastante efi ci~ncia quanto ~ vei culoçoo das not(cias
no meio rural, "de boca em boca" como se diz! de tal modo que, ~ comum o propriet;rio de

"_ ros ter informaç;es a r'espei to dos trabalhadores que lhe solicitam terra pr'a plantar. Ent;o, o
nceito de limou parceiro" (aquele que n;o segue direitinho as exig;ncias do patr;o, que reco..!:,

-e ao Sindicato cios Trabalhadores Rurais em busca dos seus direitos, etc.), influi bastante para
- e consi~a, ou n;o,_novamente terra paro trabalhar. Do mesmo modo, as inforrncçoes a respeito
_:: quem e "mau patroo" ou "bom patroa" (que cobra renda mais baixa, que nao exige lhe seja

dido a produç;o, etc.) se di vulgam faci Imente.
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ter dinheiro como num ter. E assim, se eunurn reconhecer agora, guando for no

inverno gue eu tiver outra precis~, num tem pr'a donde correr. Ent~o o causo;

esse, ; por causa desse nosso sistema cqui que a gente num; livre pr'a vender on

de quiser". (parceiro).

11 O dono me empresta dinhe iro no começo do crio e eu pago com a safra. O iuro

; de 8% par mes. Acho ruim parque a gente; obrigado a vender tudo a ele. Se

vender fora, ele sabendo, reclama. Eu planta na terra; assi m: planto mi lho, fei

jao, algod~o e roça. Dou um alqueire de milho por cada 100 passo. Milho e fei

jao. Do algod;o e!J cbu a metade; os cajueiro, n;o; ai ele; bom, ; todo meu e,

a roça, ; corno eu j~ disse; a gente d~ um quarto da farinha que faz. É muito

pouco os que deixa ficar com o caie·, (por ce iro}.

11 Num gosto de pedir dinheiro emprestado ao dono da ter~a porque no fim da sa

fra eles cobram o juro e ainda o trabalhador vende o que faz a ele e, mais bar a

10 2% do que ele compra" dos outro. Se for geno (g~neros), el.e compra com aba!l.

mento de 5%, dizendo que; o juro ( ... ) se for semente que a gente tirou no co

meço do inverno, pr'a ele receber na safra, a gente tem que pagar 5% mais do

que tirou porque ele diz que; o juro" (parceiro).

~'Eu pago a renda a ele; de tres quarta por hectara. Milho e feij~o. O resto eu

vendo a quem eu quiser. Eu num peço dinheiro emprestado a ele porque a gente

num fica sujeito ao patr~o. Assim, se a gente pedir dinheiro, fica com aquela

sujei ç~o pr!o pagar" (parceiro sem terra, que n~o ; morador).

Configura-se assim, claramente, uma relaç~o de exploraç~o (em termos de ren

da produto e renda trabalho, considerando-se o processo como um tocb).

O cr;dito funciona, portanto, tombem como um instrumento de controle, utili

zado pelo propriet~rio, sobre a comer cicl iz oçoo da produç;o do parceiro. Associando-se, pois,

a n;o-passe da terra (ou a posse em- quanti da de insuf ciente) ~ necessidade de cr;di to, nos moi

des em que se processa ~ financiamento ou o fornecimento de g~neros e instrumentos de trabalho,

o parcei 1"0 fi ca preso ao proprietorlo por uma relcçoo efeti vamente econ~mi ca permeada, no en

tanto, por componentes de outra natureza (ideol;gica, cultural), que funcionam na tentativa de

embotar o econ~mi co, ao mesmo tempa em que reforçam aquela relaç;o econ~mi ca. De fato, es
,.

sas relcçoes est~o impregnadas da ideologia da classe dominante, segundo a qual o emprestimo

BH/UF
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vio, o ccrc+er da expropriaç~o que, no entanto, se expressa o+roves da parceria, onde a Ilmeial;

e a Ilterçall podem ser vistas como trabalho apropriado.

Procura-se, portanto, atrav;s de mecanismos diversos, embotar a natureza das

relações de trabalho. No caso da comer cioli zoçoo , o fato do parceiro ter que vender ao propri<:..

t~rio, ; traduzido como se aquela dívida, que de fato existe no plano dos relações econ~micas, fo-.:

se essencialmente uma dívida de gratid~o, de reconhe cl rnenro . Por motivos diversos, que noo dis

cutiremos aqui, em geral o parceiro n;o tem acesso ao cr;dito oficial. Entretanto, mesmo quando

esse acesso se torna possível, tem ainda sido explorado (lembrando que encontra tombem muitas

dificuldades, desde o deslocamento da unidade produtora at; ~ ag~ncia banc~ria, cos entraves

burocr~ti cos e bloqueios de li nguagem e procedimentos no pr;prio processo de comuni ccçco com

o Banco). Dizemos que; explorado porque, se por um lado o Banco empresta o di nhei ro, por ou

tro lado, nem sempre existe, ou nem sempre ; vi~vel, a garantia de compra da produçco do p~

ceiro por um Programa tombem oficial. Desse modo, recebe o dinheiro do Banco e "se livra" do

proprletorio nesse momento. No entanto, como nem sempre a ag~ncia credit(cia tem planos onde

inclui a compra da pro duçco e como o parceiro dificilmente est~ "integrado" na politica de pr!:

ços mínimos (frequentemente at; a desconhece}, na hora de comercializar os produtos para saldar

a dívida banc~ria, depara-se novamente com a exploroçco: preços baixos, tentativas de Iltrap~
; ..-

ças" no peso do produto, etc., artificios estes, inerentes a intermediaçao. Nesse caso, perman!:

ce acorrentado, i~que a questoo da comer ciof izc çco se liga diretamente; es+ruturo çco agraria

como um todo e; natureza do sistema onde se insere, isto ;, do sistema do qual faz porte, o siste

ma capitalista.

Sem querer nos estender muito sobre isso, gostar(amos apenas de lembrar que,

nessa teia de relações onde se configura a parceria, a exemplo do que ocorre ao cr;dito, outros

elementos ou organismos ofl clo.s (;rg;os previdenci;rios, hospitais, postos de sa~de, escolas, si~

di catos, erc.) s;o usados pe Ia classe dom inante em detri mento dos proprios camponeses, que cons. -
tituem a maioria da populcçco rural. Como exemplo, citamos o FUNRURAL, ;rg;o previdenci;rio,

(26) No discurso cb proprietdrio, e comum aparecer a refer~ncia a esse n;o-reconhecimento por
parte do parceiro: I~ •• ; um povo ;em reconhecimento, a gente faz o gue pode, eles n;o e~

xergam"; 11 ••• lutar com essa gente, e fogo, por mais que se foça, eles nao tem oonhecimento ,

parece que t~m assim aquela m; vontade com a gente" .
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criado pelo Estado, para os trabaihadores(27), que em pri'lc(pio possi bi lItori c a I iber+o

çoo do parceiro com relc çoo ao propriet;rio (em termos dos "favores" no momento em que

o problema do parceiro ero doença e o patr";o o "socorriall diretamente, quer fornecen

do-lhe di nheiro para a compra de medi comentes: quer comprando-os; quer emprestando-

lhe um animal para ir mais r~pido ~ cidade, ou mesmo transportando o doente no seu pr~

prio carro), mas, na verdade, utilizado amplamente como uma das formas de poder e con

trole do primeiro sobre o segundo. Conv;m n~o esquecer que todos esses elementos sao

mais intensamente manipulados e articulados nos perCodos que antecedem as el ei çoes para

a ocupaç~o de cargos pCblicos, o que se ograva com o revezamento dos grupos politicos

no poder e porque aqueles que ocupam oficialmente os cargos de governo soo os mesmos

que j; exercem o mandonismo nas suas propriedades agropecu~rias, ou que t~m uma Ilpr~

fiss;o i nfl uentell, como a de m;di co.

E i mportante dizer que,mesmo levando-se em conta todos esses elementos

e artifi'cios da sociedade,que entram na relc çco parceiro x propriet~rio, a economia agr~

ria n;o deixa de ser considerada de natureza capitalista. Como diz J.S. Martins, 110 co

pitalismo engendra relcçoes de produç;o n;o-capitalistas como recurso para garantir a

pro dvçoo n;o-capitalista do capital, naqueles lugares e naqueles setores da economia que

se vinculam ao modo capitalista de produç;o o+rcves das relaç;es comerciais. A primeira

etapa da exponsco do capitalismo; a produç;o de mer co do ri c , e n;o necessariamente a

pro duçoo de relcçoes de pro duçoo capitalistasll (Martins; 1979, pag.21). E, nesse mesmo

trabalho, o autor, lembra a irnpor+oncio dos mecanismos ideol;gi cos na produçoo da riqu!

za pelos trabalhadores e sua apropriaç;o pe los empres~rios.

H~i pois, no conjunto de todo o processo, uma totalidade de elementos

que tornam a parceria vi~vel economi camente, revertendo para o grande propriet;rio, e

intermedi;rios, sobretrabalho do parceiro e assalariados tempor;rios, permitindo a rep~~

(27) N;o pomos em discussão aqui se o FUNRURAL, como os proprios sindicatos, s;o re
sultantes de uma pressco advinda dos movimentos sociais no campo. Essa id;ia aceit~

mos sem dCvida. Referimo-nos apenas a uma certa II lncorporcçco' I disso pela classe dom;
nante, que passou a utiliz~-Ios em seu benef(cio.
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duçao da 11 classe" dos propriet~rios rurais e a acumulaçoo capitalista na agricultura e em

outros pontos do sistema.

4.3. Praia

Apesar de n;o dispormos de estati~ti cas que comprovem, (§) assumimos o

risco de afirmar que na zona da praia a exploraç;o das terras ~ feita fundamentalmente a

trav;s da mco+de-obro familiar e 'lue isso est~ condicionado, em grande parte, ao toma

nho das propriedades. Acreditarros, pois, que h~ ar um grande nCmero das pequenas pr~

priedades do muni cfpio.

Mesmo considerando a exist~ncia da pesca or tesonc l (levada a efeito

principalmente pelas populoçces que moram em po vco çces ~ beira da praia), a principal

utividade dessa regi;o litor~nea como um todo, ~ a agricultura. Significa dizer, pois,

que a sobrevi v~nci a das popvlc çces o I~ ; garanti da basi camente pela ali vi dade agr(co Ia.

Na praia, explora-se principalmente a farinha de mandioca, sendo insi~

nificante a produçoo de outras culturas como a do feij;o. AI;m da mandioca, h~ uma fai

xa do litoral em que a produçco de cô co tem destaque, destinando-se na sua quase totcli

dade ao mercado.

o trobo lho familiar envolve n;o s~ o cultivo da terra em si, mas tamb;m,

em mui tos casos, o pro cesso de fabri ccçco da feri n ha, embora se di go com mui ta frequ~!2

cia na região que n;o ; cornpensotcrio a atividade de trcnsformcçoo da mandioca.

II Mas hoje em dia num compensa os donos de roça fazer farinha nao.

S;; negoço pr'a quem tem famiÍia grande, que os filho ajuda, mas pr'a

(§) Deveríamos ter, al;m da dimens;o da propriedade, a sua localizaç;o. De fato, pelo
cadastro do ! NCRA, ; poss(vel fazer essa corr elc çoo , pois o forrnulcrio uti lizado para
o cadastro identifi ca o distrito onde est~ situada a propriedade. Uma vez que sabemos
a locoli zoçoo de todos os distritos, restava-nos apenas agrupar as propriedades nas
tr~s zonas fisiogr~fi cas. Ocorre que esses dados esrco em mi crofi Imes no I NCRA e a
Instituição se reserva o direito de fornecer o material a quem lhe convem, de modo
que, mesmo com toda a boa vontade de t~cni cos e amigos funcion~rios de I~ e que
nos atenderam com presteza por v~rias vezes, nõo nos foi possfvel discriminar o toma

n~o d?s propri ~d~d.es por zona fisiogr~fj ca .•.Conv;m lembrar que, copiar os dados dos
microfi lmes , siqnifi covo ocupar um funcionario durante, aproximadamente, uma semana.

B / fC
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um como eu, que ~ tudo pequeno? A gente s; faz porque; tei moso e se

ilude qu~ ; melhor do que comprar" (pequeno propriet~rio, na praia).

11: .. ; tempo de safra, mas a agricultura num t~ mais dando nada noo ;

com esses inverno desse jeito ... o povo ainda fazia uma coisinha era

em roça, mas agora tombem t~ baixo o preço da farinha ... Milho e fei

l~o, num d~ nem prla comer mais a famiíia o veroo todoll (agricultor sem

terra).

II É, num t~ mais dando nco , o que dava ainda era a roça, mas hoje a

gente s; tem; despesa ... Paga 50 conto ao fornei ro, 50 oo prensei ro,

30 ao comboieiro, 20 ~s rapadeira e, no fim, o que; que fica? Paga um
,

quarto da farinha que faz ao dono do aviamento ... "{pequeno proprid~

rio).

IIMoro pr'o lado da praia; I~ eu tem um pedacim de terra e planto milho,

feii~o e roça. O que d~ mais; a roça, mas agora t; fraco o preço da f..:::.

rinha ... Olhe, eu fiz agora sete arracada e parei (Uma arrancada que a

gente chama; 10 carga por dia). Parei e acho que vou vender mandioca

pr'a esse povo que tem gado, pr!o gado comer. A despesa que a gente

faz num compensa n~o" (Pequeno propriet;rio).

Esses depoimentos mostram, dentre outras coisas, que tombem h~ o traba

lho ossalariado, os chamados "diaristas", sobretudo no caso do fabrico da farinha, dadas

, I • I' -" (28 ) P I d fi I b ' .certas espe ci o rzo çoes ar outro ao, Ica c aro tam em que, mesmo se consti

tuindo como cultura de subsist;nciall, parte dessa fari nha ; vendi da. N~o que essa parte

vendida seja uma sobra do consumo familiar, mas sim, porque representa uma forma do

produtor supri r, de imedi ato, determi nodcs necessi dcdes sues e da p(opri a fam fi ia, com o

dinheiro que recebe em troca da farinha. Na verdade, noo h~ separaç~o nenhuma entre

{28) Por exemplo, não são todas as pessoas que sabem torrar a farinha ou cevar a mandio
ca. AI;m disso , h; atividades, como "puxar roda" (onde n~o existe motor), que 50

mente os homens desempenham; do mesmo modo, h~ outras tarefas consideradas II de mu
Iher", tais como: raspar mandiocc; e tirar .soma. Ent;o,},e na famnia h~ apenas um, ~
mem e suas Filhas com a mul her, e necessario pagar a iguem de fora, o que pode ate ser
feito sob o sisterno de II troca de diasll, mas nao deixa de ser pagamento.
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a parte que; pl ontodo para consumo e uma outra que ser~ vendida. À farinha, mesmo sen

-1_ d' d (§, ~ . ic ocrc o oro d tUJ pro UZI a para consumo , e quase que assim como uma garantia para o pro u 01', no

sentido de que a quclquer momento, ele pode vender um pouco desse produto e comprar ~

qui 10 de que necessita tamS;m e que n;o produz (exemplo: açúcar, caf~, rerr.;dio, quer,::,

sene, sal, ete.). Essa alternativa se abre ainda mais porque, mesmo que as ;pocas mais

adequadas para arrancar a mandioca sejam janeiro e agosto, a farinha pode ser produzida
, " (29) •.

tambem fora desses meses, embora com desvantagens • O que acontece, pois, na pra!i

ca, ; que os produtores n;o esperam para fazer a fari nha IIno tempo" , dadas as suas ne

cessidades. Tudo isso são, portanto, estrcteqios en contrcdcs para garantir;s vezes a pr.::.

pri a repos i çco da força de traba Iho ,

Ainda a proposito daqueles depoimentos, entendemos que um dos motivos

que fazem com que os produtores persistam produzindo a farinha deve-se ao fato de se tra

tar de uma pro duçco paro consumo, portanlo, dentro da I~gi ca do sistema global essa pr~

duçao ; IIcompensat~riall , embora apareça ao contr~rio no discurso dos produtores.

Aquele sistema de produzir 11 fora de tempo" a farinha, faz com que um

"excedente forçado" alimente permanentemente o processo de circulcçoo , Assim, al;m

do com;rcio feito por outras vias de lnterme dio çoo (rnedlos e grandes propriet~rios, por
" - (30~exemplo), semanalmente os caminhoes da Illinha" j transportam pequenas quantidades

(§) As famiÍias das comunidades pesqueiras, por exemplo, alimentam-se praticamente to
cos os dias, de peixe e farinha de mandioca.

(29) Segundo os produtores, de fato, O melhor m~s prla orrcncor a mandioca; agosto "quan
do ela t~ enxuta; em janeiro tombem se faz, mas bom mesmo; agosto. Se a gente fi-

zer ela enxuta, uma carga de mandioca dá de 30 a 35 litros de farinha, se ela tiver chef~
dlágua, ;s vezes d~ 20 litros. A gente nota at; quando t~ cevando: ali embaixo cio banco,
se ela t~ enxuta, fica muito mais massa, e quando t~ cheia dlágua, fica muito ~gl)a na
massa e d~ mais crueira" o (Crueirc= fragmentos da batata, que se quebram; medida em
que est~ est~ sendo cevo-to},
(30) Diz-se que o corninhco , camioneta ou outro carro faz a "Iinha" (tombem chamada

de II hor;rioll
), quando percorre sistemati comente o mesmo trecho de estrada ligando

as diversas localidades a um outro ponto, apanhando passageiros e corqcs , No caso da fei
ra, portanto, uma"vez por semana (em geral; noite que antecede a feira ou pela madrug~
da do dia em que se realizam as vendas na praça), alguns carros fazem aqueles percursos:-
ligando as diversas localidade!>; sede do município, transportando gente e mercadorias,
cobrando, pois, a passagem e o frete. Emalguns casos, o motorista do ccminhco ; um in
termedi~rio que tombem compra dos produtores e vende, em grosso, na feira, o que os fei
rantes repassam ao consumidor.
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(10, 20, 50, 100 litros de cada pessoa) das unidades produtoras at; a praça de mercado.
~

Nesse caso, ou se trata de intermediarios que compram Ilna porta" ao produtor, ou e o

p,;prio produtor que, aproveitando a 11 linha", leva seu produto para vender na

em grosso, e comprar outras mercadorias para seu pr;prio consumo e da famflioo

praça,

Dado o predomfnio de minifCndios na região praieira, nao e comum a

presença de parceiros na agricultura, bem como a figura do patr;o n;o ; muito menciona

da, pelo menos com a mesma conotaç;o que aparece no sert;o. Patrão, na ZOna da praia,

pode ser identificado com o "bodegueiro" que vende fiado nos momentos de Ilaperto"; ~

de ser tombem algu;m 11 mais rico" para usar a linguagem local, residente at; mesmo em

outra localidade, a quem o produtor recorra nas o cos ioes em que precisa se fornecer de

alguma coisa. Mas isso nco ocorre com muita frequ~ncia.

Quanto; atividade pesqueira, i~dissemos anteriormente que se no to de

pesca artesanal, prati cada sobre tudo pelos moradores de nCcleos localizados; beira da

praia.

A produção pesqueira destina-se primordialmente ao consumo interno,

embora ocorra a venda para fora, o que muitas vezes nem chega; sede municipal. (§)

Nesse caso, os II corretoresl! saem vendendo o peixe, no sal, pelas estradas em direç;o ao

ser+co , transportando-o geralmente em animais como o jumento, que; o mais comum.

"0 peixe, quando; tempo de curral que a safra; maior, d~ prla ven

der pr!o fora, mas essas pescas de barco s; d~ pr 'o povo daqui mesmo, as

vez nem d~. Mesmo lendo mais, a gente vende a uns comprador daqui de

perto mesmo e eles levam pr!o vender nesses lugarzim aqui pela ribeira,

em carga nos jumento" (dono de barco).

E importante dizer que a pesca; tombem efeti vada ctrcves das relai;;es

de parceira, em geral sob o regime de 11 meia" , embora se encontrem outras modalidades,

dependendo das condi çoes ,

(§) O peixe vendicb na feira; oriundo, na sua quase totalidade, das praias do ·z· 00

municfpio de Trairi.
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II Eu tem um barco, mas num pesco noo • Tem doi s home que pescam nele

(. o. A gente escolhe um conhecido, um que a gente acha qt.:e vai dar

certo (.~ •• Pescador bom; o que; interessado, que tem cuidado com

os instrumenfos. A gente faz assi m: d; o barco todo pronto, com tudo que

precisa pr' o pescar a eles pescam. De cada tres peixe, d;o um ao dono.

Quer dizer que sai bom prla eles, porque; o dono' que ganha menos •••

Tem muitos que pede; a "meia" do peixe". (dono de barco e comer

ciante numa bodega).

Como h; propriet~rios de barcos que tamb;m 5;0 comerciantes. locais,

criam-se nesse caso re lcçoes de exploraç;o mais acentuadas, entre os parceiros e o dono

do barco, e, 00 mesmo tempo, dono da bodega. H; casos em que a exploraç;o opor ece

rncis atenuada, por ser o propri~t;rio do barco tombem um dos pescadores, entoe noo m

corpora muito aquela figura do patrao. Por outro lado, pode aparecer como um "fiscal"

paro os companheiros de barco.

No verdade, a agricultura e a pesca artesanal na ZOna da praia sao, de

certo modo, atividades complementares no processo de reproduçoo da força de trabalho. A

nosso ver, mesmo considerando a diferenciaçoo dos produtores (n;o somente entre os pr~

dutores da pesca e produtores da agricultura, mos sim; no conjunto, tomando apropria

atividade agrrcola, internamente) ~ po5srvel Idenfi fi cor no plano emprrico, uma certa ho

mogeneizaç;o da realidade, sobretudo se cornporo do.oo que nos mostra o sert;o. É ;bvio

que n;o podemos falar da aus~ncia de exploraç;o na ZOna da praia. Ao contr~riof h~

muita mis;ria, h~ um "estado de pobreza" bastante acentuado e, essa exploraç;o, al;m

de poder ser exemplificada a partir da parceria na pesca e na fabricaç;o da mandioca, ela

; parte da exploraç;o que se processa nessa sociedade de classes. O que queremos dizer ~

que, como n;o existem grandes propriet;rios de terra nessa ~rea (ou existem pouquissimos},

os produtores parecem "mais livres", sobretudo no momento do comercializaç;o.

4.4. A Circulaç;o da Produç;o, em Linhas Gerais, como se d~ no Municfpio

No municrpio de Itapipoca como um todo, a circulaç;o da produç;o ag:..[

cola se processa basi camente atrav~s:
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a) dos interrnediarios, quase sempre proprietarios de terra, que funcionam como fente de

cr~dite para os cornponese s , Nesse case, uma vez feita a colheita ou, muitos vezes

mesmo antes que isso aconteça, o produtor vende 00 intennedi~rio grcnde parte da suo

safra (saldando uma d(vido, ou n~o), o que n;o significa dizer que, ao fazer isso, ele
,

fique com reservas suficientes para o consume da unidade familiar, ate o colheita se

guinteo

110 que obriga a genJ-e a vender 1 e a precisao 1 donal
' o (pequeno propri!

t~rio)o

11 Tem deles que pl ontorn e quando colhe, tira a renda, guardo um buca

dim pr!o comer e vende o resto pr'a se orreme dior , Ai depois, acaba a

que!e que guardou pr'n comer, ar vem comprar a n;s aqui" (feirante de

feij;o)o

No caso da farinha_ de mandioca, do milho e do feij~o, o intermedi~rio

sempr~ que tem condições, faz estoque e vende para fora quando o produto atinge o me

lhor preço no mercado, ou deixa armazenados os pro dutos , vendendo-os no inverno, rnui

tas vezes aos propr ias pro dutores o

11Os rico compram pr'a guradar e depois vender mais caro, quando run

guem tiver mais. Muitos dos pobe vende logo porque t~rn pre cisoo , Vende todinha, eles

compram barato porque; na ;poca da safra, tem muita. oo11 (feirante de farinha).

O algod;o, a cera de cornoubo e a castanha de caju, soo Fundomento]

mente 11 produtos de mercado 11 , vendidos, portanto, para outros centros, o que ocorre

tamb;m, em parle, com o c;co, embora no caso deste Cltimo, hoje tombem intermedia

ç;o para o mercado externo, vi a fei ra o

b) Outro ve{culo de circulaç;o ; a Feiro , Neste caso, h; prc dutos que n;o entram no crr

cuito, tais como: algod;o, a cera de carnaCba, a castanha de caju, a mamona (pro du

zida em ~reas da serra seca), al~m de parte da produç;o das outras culturas (feij;o, mi

lho e farinha), 'Sobretudo a que; apropriada pelos proptietorios como 'I renda" , ou

comprada por eles, dos produtores.

Os produtos que circulam pela feira, tanto se destinam ao consumo inter

no, isto ;, do proprio município, quanto s;o vendidos para outros centros, como a cap..!.
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tal do Estado e outros rnunicipios (a propcsito da feira, faremos uma descriç~o mais deLa

Ihada no p~xirno capítulo).

c] Os sistemas creditfcios oficiais, mais especificamente o Banoo do Brasil e uma cooper.:!,

tiva particular, funcionam tamb;m oomo integrantes da rede de circulaç~o da prod~

ç~ agrícola elo municCpio, ~ medida em que compram a praduç;o e se responsabilizam

pelo seu escoamento, muito embora ct in] o uma parcelo muito reduzida de produtores ,

"Em 78, o Banco do Brasi I oomprou muita farinha aqui o Foi 2 mes pr'a

tirar ela daqui; duas vez por semana o trem cargueiro sara daqui chei

de farinha" (feirante de farinha).

Iso

- - +d) Uma outra via de circulaçao sao os tradicionais armazens, em geral localizados no se

de do municfpio. Nesse caso, n;o necessariamente o intermedi~rio ; fonte de cr;dito

para o produtor, mas compra-lhe parte de sua pro duçco , ao mesmo tempo em que lhe

vende outras mercacbrias que e le n;o produz (exemplo: arroz, querosene, sal, etco)o

e) Talvez pudessemos fazer refer~ncia ainda aos "bodegueiros", como categoria que entra

tamb~m no processo de ci rculcçoo da pro duçoc agrícolao Isso porque n;o t;m as mesmas

caracterÍsticas daquele intermedi~ria mencionacb na letra.:!,. Na verdade, atrav;s das b!:.

degas circula urna boa parte do volume da produçoo , sencb que, nesse caso, numa perspe~

tiva de circulcçco interna, a bodega; um entreposro , Significa dizer que podere estar

vinculada aos intermedi~rios da letra.:!, (inclusi ve "subsidiada" por eles) ou repassar para

os armaz;ns, em volume maior, o que compra fracionadamente aos produtores. E, em ai

guns casos, a bodega pode servir como intermedi~rio entre o produtor e aquele que ven

de produtos na feira.

Com base nessas refer~ncias ~ circulcçco da produçco agrfcola como

um todo, podemos atentar para o fato de que n~ ; t;o grande o volume da produçco que

passo pela feira. Infelizmente, apesar das tentativas, n;o consequirros quantificar esses

dcdos , podencb ressaltar, no entanto, que a aus~ncia dos mesmos n;o prejudico o rOSSO

trabalho em termos do seu ccnteCdo, uma vez que n;o abordamos a import;ncia da feira

por esse prisma (volume de produtos em circulcçoo}, Apenas, aqueles dados nos pej"mi~

riam visualizar melhor o quadro geral o É realmente imposs(vel, uma vez que n~o h~ con

trole, a nrvel do Estado ou do município, sobre a arrecadaç~ da produç;o agr(cola no
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seu con] unto. Quantifi cor isso, imp! i ca em disti nguir os percentuais referentes aos diver

$OS canais de circulaçoo. Significa, portanto, saber o todo produzido de cada cultura no

municÍpio, num de tcrminodo peri~do e, desse todo, determinar: quanto passou pelos gra~

des intermedi~rios, quanto circulou pela feira, quanto absorveram os armaz;ns, as bode

gas, etc., sem falar da possibilidade de dupla contagem, quando a rede de

ç~o en vo Ive ma is de um agente, o que ~ uma constante.

interme dio



" ••• HOJE EU PODIA VENDER MEU FEIJÃO NA FEIRA OU NOUTRO PONTO,

MAS VOU VENDER AO s.r.. POR MENOC;, PORQUE NA PRECISÃO É ELE

QUEM ME ACODE, TANTO FAZ EU TER DINHEIRO COM NUM TERo E

ASSIM, SE EU NUM RECONHECE~ AGORA, QUANno FOR NO I N V ERN O

QUE EU TIVER OUTRA PRECISÃO I NUM TEM PRÁ DONDE CORRERo ENT.ÃO

O CAUSO É ESSE, É POR CAUSA nESSE NOSSO SISTEMA AQUI QUE A

GENTE NUM É LIVRE PRÁ VENDER ONDE QUISER" (parceiro).

1\ O QUE OBRIGA A GENTE A VENDER É A PRECISÃO, DONA" (pequeno

propriet~rio )0



CAP(TULO III

A FEIRA: AGENTES E PROCESSOS SOCIAIS

Neste Capítulo, abordamos:

1- A Dimensão S~cio-Cultural da Feira;

2- A Feira como Expressão das Reloço es Econ~micaso

1- A Dimensoo S~cio-Culturol da Feira

Anal isar a feira como evento puramente econ~mi co não revela um dos im

portontes aspectos referente ;s relo çces s;cio-culturaiso E que a feira parece recuperar a di

mensoo pessoal das trocas vigentes em um sistema onde as relaç;es sociais tomam a forma de

relaç;o entre coisas(§)o A exist~ncia de alguns fatores corno a possibilidadede uma certa

barganha, de vender para "pagar com o apurado", e+c , constituem uma pequena margem de

. opçoo que não se apresento-em forrnos mo is complexos de comercializaç;oo Entretanto, as re lc

eFes pessools no processo de compro e vendo dos produtos, não disfarçam a dist~ncia que se

para a mercadoria do seu produtor o A presença de grande nCmero de intermedi~rios comprovo

este fato.

Considerando, pois, os aspectos mencionados acima, possamos o descri

ç;o da feira, na sua dimensco s;cio-cultural.

A feira, na cidade de Itapipoca, acontece uma vez por semana, aos sa

bodos , Mas as pessoas começam a chegar desde o entardecer, entrando pela noite da sexta-

Feiro , Muitos deixam para sair de suas casas pela madrugada, outros ao crncnhecer do s~badoo

(§) Esta id;ic. esto em Marx, quando trata a questão da mercadoria - O Capital, livro,l)vol,:;:

me.1.
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"..
Os que vem na noite anterior sao os que moram mais distantes, tem as ve

zes que aproveitar o tronspo rt e , É importante a fe iro j~ amanhecer "montada", pois o movi

mente de vendas se inicia muito c~doo Na verdade, muitas vezes o feirante compra a merca~

ria (do produtor ou de outro intermedi~rio ; noite, de tal modo que, ce dinho , o produto j~

est~ exposto; vendo , É importante para todos eles tombem ter mais tempo para negociar, quer

dizer, chegando; noite, tanto o que traz o produto como o feirante que vai comprar,
.•..

tem

mais opç~es, maior probabilidade de recl izo çco de um "oom neg;cio" o H~ alguns interme

di~rios que v~o de Fortaleza e esperam ali na praça a chegada dos produtos, acontecendo ;s

vezes, de efetivarem suas compras ainda durante a noite, retornando em seguida. Outros che

gam mais torde, ficam at; a rnonho do s~bado, quando realizam seus "neg;cios" (§§)

Outras pessoas chegam na noi te da sexta-feira, j~ com o objetivo de

manter contatos mesrro fora ela fe'irao Enfim, durante a noite inteira chegam as pessoas. AI

guns dormem na casa de conhecidos ou parentes que moram na cidcde , Mos muito genl"e pe!

manece a Ii mesmo, sobre os surroes e sacos ocupadas com a mercadoria; dentro dos comi nhoes

e carroças, embaixo das bancas, et c , Outros ficam nas bodegas ou botequins, em torno da

praça, tomando uma co chc ço ou nas mesas de j;go~ Ainda alguns ficam junto das bancas,

onde as mulheres vendem refei çoes prontas (panelad; galinha cozida, carne de gado e de

criaçao, peixe frito, e+c s }, cafezinho, tapioca, bolo, et c , , al;m dos que ficam no galp~o

coberto, onde h~ uma s;rie de boxes em que as mulheres tombem vendem refei~es e cofez i

nhos e, nessa noite, ar h~sempre uma dupla de cantadores comsuas violas.

A feira ocupo toda a praça, al;m da trecho de uma ruo , Nessa area fi: i

co distribuem-se, sempre do mesmo jeito, as mercadorias o Isto :;, os feirantes de cada tipo

de mercadoria estco todos os s~bados nos mesmos locais. A pr;pria Prefeitura Municipal se en

(§) Para se ter uma ideia mais precisa acerca do tiro de "neg;çjo": um comerciante desses
compra ao mesmo tempo, farinha, feij~o, c;co, pequenos animais (carneiros, bodes, por
cos, galinhas, etco2, milho, ou outro produto que I~e interesse na feira. Depois, p~e t~
do sobre um caminhao e transporte para Fortaleza. E muito comum vermos a "carrada"
pronta para a viagem, por volta de 9 ou 10 horas da manh~ do s~badof ali na praça.
Uma outra cena visto com frequ~ncia, ; a do ccminhco parado na "feira dos bichos", i~
com algumas mercadorias dentro e, ao lado, os homens discutindo preços, enfim, efeti
vando "neg;cios" o
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carrega de demarcar com tinta os espaços no chco ,

No feirá de l tcpipoco encontremos: farinha de mandioca; -eii~o; rapad~

ra; c~ o ; peixe (sa!gad:) e fresco); rarzes e plantas medicinais; frutas 'princ' almente ba

nona e laranja, al;m de algumas frutas mais raros, como jaca, seriguela, cojo , graviola,

que n;o s~o encontradas durante tocb o ano; hortal iças, ou o que comumente chamarros

de verduras (cenoura, batata inglesa, batata doce, lomate, xuxu, coentro e cebola, etc).

AI;m disso, pequenos animais, alguns dos quais se conhece pelo substantivo gen;rico de

Ilcriaç~esll (bode, e carneiro), porcos e galinhas. E ainda h~ que mencionar na feira a

presença dos produtos industrializados: confecções, tecidos, calçados, miudezas (brinque

dos, bijouterias, alguns cosm;ticos, etc. , redes, utensflios de cozinha, chop;us, objeto

de uso nos animais (arreios, chocalhos, e+c.}, Est;o tombem presentes na praça, confor

me j; mencionamos, as bancas de caf; e refei çoes prontas.

Uma vez distribu(dos os produtos pela praça, criam-se denominaçoes, de

acordo com o tipo que ocupa aquele espaço: Ilfeira da Fori nho!", 11 feira do feij;o'l, IIfei

ra dos bichosll, "Feiro da rapadural', er c,

.. ..
Para a feira convergem pessoas de praticamente todo O municipio, aiem

de algumas de municipios vizinhos (exemplo: Trair(, AcaraC) e comerciantes da capital

do Esta do e

Alguns feirantes de l top ipo cc , no cbmingo atuam tombem na feira do rnu
,.

nicipio de Pentencoste, localizada a, aproximadamente, 60 km, para onde se deslocam

no s;baclo ; tarde. Isso ocorre principalmente no caso da farinha, do feii;o e de alguns
(+'

d . d . I' d Jpro utos in ustrio iz o os •

5;0 uti Iizados diversos meios de transporte, para as mercadorias e para

as pessoas. Alguns v~rn a p;, obviamente os que moram mais pr;ximo. Outros uti liz orn car

(+) A respeito dos artigos industrializados, O deslocamento ocorre n~o ~ para outra feira
onde a per io dici do de ; estabelecida, mas tombem ; comum encontrarmos vendedores

dessas mercadorias, nas sedes distritais por ocasi~o da festa do padroeiro, nas capelas. Por
exemplo, produtos como bijouterios, objetos de cozinha, confe cçces , calçados e miude
zas em gera i•
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ços (quase sempre alugados); o jumento; o animal que se v~ corn mais Irequencio na r a

em que ficam amarrados a maioria dos animais de carga e montaria. AI;m disso, existem os

cerros (caminhões, camionetas, jeeps e carros de passeio, estes alugados na pr~pr;a praça,

mas por um numero reduzido de pessoas). Na verdade, talvez possamos dizer que o "fortell da

fei ro se faz mesmo ; a i-raves dos ca mi n~ es de "I inha" •

Quanto aos consumidores da Fel ra, sequrornente podemos dizer que, al;m

dos que v~m do campo ( e que compram sobretudo produtos industrializados ou realizam ou

tros tipos de trocas), participam pessoas de toda a cidade e pertencentes ~s diferentes 1I cama

das sociaisl' (-t+)

A Igumas pessoas compram na feira para revender nos bairros mais afasta

dos, onde possuem suas" vendas" , que tombem oferecem ao consumi dor a possibi lidade de

compra 11 no retalho".

Na feira tombem aparecem pessoas que, de vez em quando, trazem algo

para vender sem, nu entonto , obedecerem ~ frequ;ncia semana!. Por exemplo: uma mulher

que faz 3 ou 4 chap;us, traz e vende, recebendo ;s vezes encomenda para fazer outros; ou

tra pessoa que faz larnparinas e traz para vender, ou mesmo algu;m que traz alguns ovos;

ainda uns que fazem brinquedos de lata ou madeira, ou outros que, em determhadas epo ccs ,

colhe~m tipo de frutas no quintal e vende~li na feira para se "arremediar". Enfim, sao pe2

soas que, apesar de noo serem caracterizadas corno feirantes, esporadicamente podem apa~

cer na praça vendendo alguma coisa, sempre com o objetivo de contribuir para o seu pr;prio

sustento ou da famÍlia.

Uma vez ou outra, encontramos tombem na feira algu;m que traz o que

possui para vender (por exemplo, farinha, milho, feii~o) e "apurar" o dinheiro para ir embo

ro para a capital do Estado ou para o Sul do pais. Nesse caso, o proprio produtor "retalha"

a sua mercadoria, porque isso Ihe d~ mais dinheiro.

(-t+) Na cidade h~ um Cnico "supermercado", (fJequeno) ou mercanti I, come; tamb;m cha
mado. Mas muitos produtos encontrados na feira, não s;o vendidos I~ e, vic e-verso ,

AI;m disso, h~ os armaz;ns, mercearias e bodegas, espalhados pela cidade, onde a popuia
ç~o pode se abastecer o -
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A preser vcçoo das re loçoes pessoais no momento de troco, isto;, ali na

praça de mercado, monifesto--se tombem quando: no cafezinho que a dona da banca oferece

ao seu vizinho feircn+e , ou a um fregu~s conhecido, noo como brinde, mas como expressao

de amizade; no guardGr a "carne boa" para o fregu~s; no "botar sentido" ao feij~o do vizi

nho enqucnro este sai um pouco; no guardar ali junto da sua mercadoria uma compra do outro

enquanto este vai resolver uns neg;cios; quando se unem para defender um companheiro fci

rante de quem estao querendo tomar o II ponto" (mesmo que essa pessoa vende. o mesmo ti po de

produto, o que representa um concorrente em porenclol}, Enfim, poderiornos descrever mui

tas situaç~es em que aparece esse lado pessoal da relaç;o e

.•.
E importante destacar que, apesar de ser fonte de consumo para a pop~

lcçoo da cidade em geral, a feira tem como atores fundamentais oquilo que chamamos "p~

soas do povo". Quer dizer, embora "pobres e ricos" comprem na fe iro., na verdade, cultu

ralmente ela se liga ~ populoçco pobre. Nesses termos, a feira ~ uma festa para grande pa..!:,

te das pessoas que chegam ~que Ia praça no s~bado, mesmo para os que estão trabal hando o

A feira ~ o local onde as pessoas tomam conhecimento de muitas coisas

que acontecem fora do seu mundo mais restrito o As inforrnoçc es acerca dos preços das rnerca

cbrias tamb~m $;0 obtidas ali o

Muitas pessoas aproveitam o dia da feira para ir ~ cídade fazer outros

egocios, realizar compras, mesmo que seja nos armaz;ns (negociar algumas orrobos de 019'::

;0 ou mamona, vender algumas peles); receber uma di'vida, pagar outra; fazer uma consul

ro m;dica, comprar algo na farm~cía, ou mesmo se consultar com o "farmac;utico" o Outros

se encontram na barbeari a e, enquanto o barbeiro ganha taIlmb;m o seu p;o, conversam sobre

s mais variados ossuntos , Ainda outros, passando ali por perto do fot;grafo, o ',' conhecido

lambe-lambe" r aproveitam para tirar um retrato que, quem sabe, ser~ uti lizado nos docu

~ ntos que estão 'sprontanch" para 11 embarcar pr'a S~o Paulo", tentar uma vida melhor, ilu

que pode se desfazer antes mesmo que comece a amarelar a foto no papel o

Pode ser tombem o dia da feira aproveitado por algCern paro manter um

tato com o polrtico que, h~ algum tempo, lhe prometeu uma "colocaç;o pr'o

cs que tem sempre uma justificativa para o n~o-cumprimento da prornesso , E, nas epocas de

; ei çoes , ~ a feira uma oportunidade aproveitada pelos pol(ticos para as propagandas

I ivi d ... d II b le it "11e í ivi ade, ou mesmo atraves das conversas reserva as com os ca os e e t orors

junto

do
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"sertao", ou compadre que , com certeza, nao lhe negar~ alguns votcs ,

o dia doa feira ~ ainda aquele em que os companheiros do sindicato se e-

controrn para, mesmo informalmente, tratar de assuntos do seu interesse , Ir; feira, ~ te

b;m oportunidade para ir; igreia assistir; missa, a um batizado ou a um .cosornento o

E por ocasi;o daquele dia que as pros+itutos fazem tamb;m a sua "feirall,

conseguindo ganhar um pouco mais, porque muitos dos homens que chegam ~ praça na noite

da sexta, dirigem-se ao cabar; que, nessa noite, tem seu movimento t;o ampliado, que nos

lembra as noites de festa da cl dcde ,

As mesas de iogo, as bodegas, bares, botequins ficam tombem mais movi

mentados. Afinal, a cachaça ainda ~ um dos bons Ilrem~diosll que ojudorn a enfrentar uma

vida t;o cheia de dificuldades, tanto quanto pode servir para festejor as alegrias, as vezes

fruto da tr is teza de o urros o

No galp;o do mercado, os contadores ficam a noite inteira batendo a

sua viola, improvisando versos que falam de coisas do mundo III~ forall, outras vezes desen

vo lvern motes, por solicitaç;o dos presentes revivendo fatos e sentimentos seus , No

galp;o, nas bancas de Ilcaf;ô1 ou de refeições, as mulheres v~m nascer o sol, mas

mesmo
-

estao

mais satisfeitas porque o Ilapuradoll foi rnoior , talvez at~ lhes possibilite comprar um Ilpesoll

de carne de I' criaç;oll para comer no domingo o

Muitas pessoas aproveitam a ida; feira para saber notf~ias de parentes,

de conhecidos; para receberem ou enviarem cartas ou recados porque na sua casa o correio

ainda nao vai o

E ali, ao redor das bancas de "caf;", comendo uma tapioca, uma piaba

assada, ou um pedaço de tripa assada, que se fica sabendo de quem foi embora, de quem mo!.

reu, de quem "caiu na vldo!", de quem largou o marido ou foi largada, de quem enganou,

de quem foi enganado, enfim, ; ali que as conversas giram em torno do dia-o-dia das p~

soas e tombem onde a sua irncqinoçco ganha csos ,

É ainda um lugar propício para que os mendigos façam a sua "feira", ue

seja pedindo aos feirantes e consumidores, quer seja pela aç;o das crianças que, pe

meio-dia, começam a varrer o choo , ,untando as sementes de feij;o e os restos de Iorinho

:-: ~;}
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que o feironte deixo escapar ao mudar o mercacbria de um surrao poro o outro, ou 00 medir

oro o consumi dor. Aproveitam tombem os frutos estragados e os "farelos" de rapadura, os

vezes poro o suo pr;pria alimentaç;o, outras vezes paro dar a algu;m)para os por cos,e rece

er com isso uma "gorjeta".

As crianças tombem ficam ali para "fazer mondado" dos adultos, para

ootar sentido" 00 surrco de feij;o ou farinha, enquanto o feirante sai. Com isso, ganham 01

guma coisa e começam, desde cedo, a "entender do movimento do feira".

Ap;s essa descriç;o, reafirmarros aqui a id;ia de que a feira, apesar de

fen~meno eminentemente econ~mi co, tem em si um signifi cado 00 ponto de vista

cultural, para o povo.

socio-

2- A Fei ra como Expressoo dos Relaç;es Econ~rr.i cas

o conte~do deste {tem e o seguinte: uma descriçao da feira como teia

de relaç;es, identificando os seus principais agentes; an~lise do papel do intermedi;rio e
'--

uma an;lise OOS vincules do feira com as formas de exploraç;o agr(cola e relo çoes de troba

lho, consi derando o quadro descrito no capitulo anterior.

Inicialmente gostar(amos de explicitar que o feira enquanto essa teia

de relo çoes s;cio-econ~micos, envolve todas as relaç;es que se processam entre os produl~

res, e intermedi~rios e consumidores com o objetivo de trocar as mercadorias. Nesse sentido,

entram todos os mecanismos ou artificios criados no interior desse complexo de relaç;es (tais

como: comprar fiado para pegar com o "apurado" ; vender no reta Iho; comprar di retamente 00

produtor, na praça, para evitar o frete e outras "desvantagens'; comprar diretamente ao pr~

dutor, "na porta" , ou comprar de um outro intermedi;-rio; misturar produtos de qual idade su

erior com infer ior e vender como se fosse um s;; vender" na porta" ou na praça, em grosso

ou no "retalho", etc.).

Ao que nos parece, tudo conduz o um ponto tal que n;o se estende al;m- .
de assegurar um meio de sobreviver. Da perspectiva do intermediario, isso se concretizo, a

edida em que obrem uma fraç;o de Iucro maior. Do ponto de vista do produtor, a feira en

quanto espaço aberto ~ comerciol lzcçoo , ; um OOS caminhos atreves dos quais consegue su
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prir algumas de suas necessidades b~sicas que n~o podê satisfazer, diretamente, pela propria

pro duçoo . Portonto, para a produtor, a venda das mercadorias; a via atrav;s da qual adquJ.

re produtas de subst~,)cia em" uma sociedade onde o valor de troca permeia todas as relaç~es.

Outrossim, a feira parece justificar-se como sendo mais um caminho pelo qual viabi Iiz o+se

um barateamento da repro duçoo da força de trabalho, bem como uma ampliação do mercado

interno. Numa visco de totalidade, esses tres ~ngulos n;o se dissociam.

AI;m das j~ mencionadas, ; ;bvio que a feira envolve as relcçoes entre

os feirantes e os consumidores; abrange, portanto, as trcnso çoes efetivodas na praça de mer
,

cado, periodi camente. Encaradas assi m , o que se passa entre os produtores e intermediarios

em geral, entre estes e os feirantes e entre os feirantes (como Iltipoll especial de interme

di~rio, no contexto da feira) e os consumidores, soo aspectos e momentos de um mesmo pr~

cesso I que nao podem ser vistos dissociados.

Esperamos esclarecer melhor essa teia de relc çoes ; propor çco em que

desenvol vermos a an~1 ise.

Qua'1to; identificaç;o dos principais agentes, fazem parte da feira: ln-

termedi;rios que compram diretamente ao produtor e repassam depois para o feirante na pr.9.

ço de mercado ou, para outros intermedi ;rios na mesma pra ça. Estes Clti l"TOS, compram em

quanti dades maiores que o feirante e levam para outros centros, como por exemplo Fortaleza I

onde, por sua vez, vendem nas feiras e mercados para outros que r passam ao consumidor, no

"retalholl.

O mecanismo acima descrito; v;lido para a maioria dos produtos. No

caso do feij;o, no entanto, alguns feirantes compram o produto em Fortaleza (nos armazens

ou em ccminbces] e revendem aos seus companheiros de "profiss;o" em Itapipoca. AI;m dis

so, h; um caminh;o de Pernambuco que vai semanalmente at; I;, revendendo tamb;m aos

feirantes.

11
..•

aqui tem tres que vao comprar em Fortaleza e revende pr'os outro

(. .. ) Esses que num v;o pr' a Forta leza, t~m que comprar; a n~s mesmo.

Pr" a eles n;s num pode vender do mesmo preço que; no lito porque tem

que deixar o que eles v~ ganhar. Tem tornbern um carro de Pernornbuco

que encosta ar toda semana e vende a eles" (feirante de feij;o).

No caso das frutas (principalmente laranja) e verduras, os feirantes com-
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-- em na C EASA, em Fortaleza. Nao necessariamente se deslocam todos. mas sim, uns com

crcm para os outros, alternadamente.

Os intermedi;-rios que compram do produtor, em geral noo soo cqr iculto

es (alguns j;- o foram), mas sim, donos de corninhco ou caminhonetas, e vivem do comercio.

II mais, ; os dos carro que compra aos de 1;- e vende os daqui. Eles

t;m os fregu~s certo, vco sempre na mesma estrada, ou j; s;o de I; e

t~m aqueles que compram sempre" (pequeno produtor, propriet;rio, na

zona da praia) .

•• É assim, por exemplo, se a Sra. tem um caminh~o, a Sra. sai com ele

numa estrada, ate a praia. Entoo , toda feira a Sra. vai naquela estrada,

fica fazendo aquela linha. Ar a Sra. vem peqondo os passageiros que tem

na estrada e que quer vir pr'a feira. Ai v~m aquel~s lavrador que faz fa

rinha, que faz 3 alqueiro, 4 alqueiro, traz pr'a vender na feira. Oucn

do chega aqui, como bem, eles num quer ficar vendendo no retalho,

quer vender logo duma tacada, tudo duma vez, ar e le vende a nos feir~

ta, que j; t; acostumado a vender, ai n;s vai retalhar ela ( ... ) quando

o farinheiro sabe que o feirista num d; cabeçada, ele entrega a farinha
...

pr'a vender e so vem buscar o dinheiro no fim da feira" (feirante de fa

rinha).

•..
I' ••• eu sempre venho porque preciso fazer as compra da semana; e coi

sa pouca, ; ~ pr'a fornecer os trabalhador. Nesse corninhoo v~m os fei

rante e vem muita gente que vem resol ver outros negaça" (pequeno pr~

priet;-rio, na zona da praia).

Esses depol mentos nos permitem ter uma id;ia da cadeia de relaç;es que

_-ooe a feira. H; uma diferença entre os primeiros intermedi;rios de que falamos, ;s vezes

::>5 de caminh;o, e o feirante. Enquanto este vende "no retalho", localizado sempre no

"ponto" na ptaça, aqueles fazem a "linha" da feira. Nesse percurso, tanto podem

d I - f . t . t di < , (
1 Jprar pro utos que e es mesmos repassarao aos eirontes ou a ou ros rn erme ior ros , co

I a uns intermediários que v;o de outras cidades, por exemplo de Fortaleza, e compram
esmo na praça para revenderem na sua cidade. Muitas vezes, estes compram diretamente

rodutor que vem trazer sua mercadoria para 'I fazer neg;cioll na praça.
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mo podem, ao mesmo tempo, transportar produtores que trazem algo para a praça, ou mesmo

algum feirante que tombem faz a "linha" .

" ... como bem, eles voo daqui como uma carrada de farinha pr'a ven

der I~, ar a gente vai, chega I~ compra o feij;o e traz no mesmo carro.

Paga c.s 20,00 por cada volume. E; porque; preço camarada, viu? E
preço bom porque a gente; conhecido, ; fregu~s, ele faz assim ( ... ) L~

no Canind;, a gente compra dos corretor que i~ compram no interior"

(feirante de farinha).

Aqui cabe uma observaç;o no que se refere;s politicas governamentais,

teoricamente voltadas para o "pequeno produtor", ou o chamado "produtor de baixa renda".

S . dl f' . I 10
' • P d (+)e examinarmos o iscurso o i cio , exp ICltO nos rogramas e governo

e nos pronunciamentos dirigidos ao pCblico em geral, vemos claramenté que se atribui um "p~

se" muito grande aos intermedi~rios, como se fossem estes os principais respons~veis pelo en

carecimento dos produtos que chegam ao consumidor. Ali~s, isso n;o se constitui novidade,

pois, como dernonstromos no primeiro capitulo, desde os tempos da Col~nia havia esse

bate; figura do intermedi~rio. Encarando, pois, o intermedi~rio como o "grande mal",

mo sendo aquele que suga dos pequenos produtores os seus possrveis lucros, os Planos de

verno t~m proposto por exemplo: a orponizo çoo de cooperativas (que, quando chegam a

implantadas, na pr~tica os pequenos produtores n;o t~m poder de deci;;o I~ dentro); a

com

co

g~

ser

cons

truçco de Centrais de Abastacimentos, a abertura de estradas que facilitem ao produtor

der diretamente a sua pro duçoo nestes Centros; criam-se tamb;m, no papel, politicas de

ços minimos e linhas especiais de cr;dito, tudo com o objetivo de "livrar" o produtor do

termedi~rio .

ven

pr~

In

Entendemos que todas essas propostas n;o fazem sentido, se permanece c~

mo est~ a estrutura fundi~ria, com caracteristicas t;o concent ..adoras, conforme demonstra

mos no capitulo 11. N;o negamos que, por exemplo no circuito da feira, o intermedicrio se

apropria de parte do. valor das mercadorias. No entanto, eliminar o intermedi~rio n;o leva

a um extermrnio da exploroçco que se d~ sobre o campon~so Como vimos tombem no capCtulo

11, h~ v~rias outras formas de exploro çco , incl usive anteriormente; comer clc l lz c çoo-:

+) Como ,exemplo, podemos citar o POLONORDESTE.
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- atrav~s da apropriaç;o da renda-produto (pagamento da renda pelo uso da terra);

- pela incorporcçoo de trabalho ~ terra, que o trabalhador prepara para ser ocupada por cul

turas como o algod;o, de ~uia produç;o $; tem direito ~ metade, al;rn de produzir past.5!.

gem que ser~ consumida pelos animais cb propriet'~riQ,; ~ medida em que ~ obrigado a dei

xar no roçado os restos culturais;

- atrav~s da cpropricçoo da mais-valia, no trabalho cssc lcriodo ;

- quando lhe ~ imposta a "suieiç;o";

- atrav;s da expropriaç~o I pelo processo de absorç;o das terras dos menores pelos

provocando migracPes e proletarizaç;o dos trabalhadores;

- quancb o produtor realiza ernprestlmos junto ao dono da terro ;

- quando o produtor compra, tOO patr;o, c:b produto que ele mesmo plantou, cultivou e co

maiores,

lheu, e que pagou como "renda", ou que vendeu no momento de pre cisoo . E mais, quando

este produto; utilizado pelo propriet~rio para pagamento dos dias de serviço prestados p.!

10 trabalhador ~ fazenda.

A nosso ver, qualquer política dirigida ao "pequeno produtor", al;m de

se preocupar com o problema da in+ermedloçco comercial, deve atentar para esses outros as

pectos citados e que dizem respeito principalmente; si+uoçco dos produtores que estao vincu

lados diretamente ~ grande propriedade.

Por outro !ado I n;s vimos tamb;m que h~ produtores que nao se vincu

Iam; grande propriedade, mas que, nem assim, podemos dizer que estejam fora das leis do

mercado. Conv;m ressaltar, no entonío , que a vinculoçco ao capital nco se d; de forma dire

ta.

Encaranc:b a feira como um espaço que; ocupado principalmente pelos

trabalhadores que n;o se colocam diretamente submetidos aos proprietorios de terra, analisa

remos suas possíveis vinculoçoes com formas de exploroçoo da terra e relaç;es de trabalho.

Ao decidirmos estudar a feira, uma das primeiras indagaç;;es que Formulo

mos diz respeito ; poslçoo ocupada pelos seus principais agentes, na estrutura agr~ria:

vende e guem compra os produtos agrícolas que circulam pela feira? (2)

(2) A d'tulo de esclarecimento, queremos lembrar que, embora tendo consci~ncia de que a

feira n;o abrange somente produtos agrícolas, daremos maior ~nfase ~ comercializaç;;o des
te tipo. Trata-se de uma opçoo coerente com a pr;pria definiçco dada; feira nesta trabalho-:-
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Nossa preocupaç;o nesses termos nascia do conheci mento de uma "outra

faceta" da realidade. Isto ;.' como explicitamos no capitulo li, o fato de noo possuir terra

para trabalhar, ou possui-Ia em quantidade insuficiente, ; um dos condicionantes b~sicos p,9.

ra que o trabalhador se submeta ao domfnio de grandes propriet~rios/intermedi~rios. Sendo

isso verdade, era de se esperar que nem todos os trabalhadores fossem potencialmente par!l

cipantes da feira, na qualidade de fornecedores de produtos cl irnentor es . Isso porque, como

demonstramos naquele caprtulo, um dos elos de subrnissoo do parceiro ao propriet~rio, diz res

peito; venda da sua pro duçco , Quer dizer, via de regra, o parceiro, al;m de pagar a 11 ren-

da" ao dono da terra, se quiser vender alguma parcela da pro dcçoo que fica para si, o p,9.

troo tem prioridade como comprador. Implica, pois, em mCltipla. exploroçoo: apropriaç;o da

renda-produto e apropriaç;o de um lucro, i~que o parceiro, nesse caso, nunca vende a sua

produç;o pelo maior preço vigente no mercado, e sim pelo preço dado pelo patr;o.

Ent;o a nossa primeira tentativa foi de descobrir se, o fato de no ;mbito

das grandes propriedades as relações se processarem nesse nível, levaria a que a maioria dos

agentes da rede que cornpee a feira não estivessem diretamente ligados; grande propriedade.

Na verdade, pelo que podemos constatar, a feira noo se constitui somen

te de categorias que estco fora da grande propriedade. No entanto, na condi ç;o de pequ!:

no produtor, que vende parte da sua produçoo para a feira, ; mais frequente a presença de

pequenos propriet~rios e arrendat~rios, do que de parceiros sem terra. Portonto , h~ ai uma

vinculcçco da participaç;o na feira com a condi çoo de posse e uso da terra e com a relaç;o

de trabalho. Talvez possamos, nesses termos, falar de uma vor lcçoo no que se refere ao

"grau" de autonomia do produtor, comparando as diferentes categorias. Em outras palavras,

o pequeno propriet~rio e o arrendat~rio s;o mais "livres" para comercializar sua produçao.

E mais, entre o parceiro que; morador e aquele que n;o o ;, este tem um pouco mais de

"Iiberdade", ou pelo menos deixa de ser explorado em um ponto, que; o da "sujeiç;QI'. As

sim, morar fora da propriedade; importante para ele, principalmente se tem a passe da casa.

Com isso n;o queremos dizer que excluiremos as demais mercadorias que, ali~s, na praça de
mercado ocupam hoje um espaço fÍsico talvez maior do que os produtos agrfcolas, o que refle
te em pa_rte uma ampliaç;o do mercado interno, atreves do consumo de determinados produto-;-
que ai sao adquiridos mais fc ci lmente ,
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,
E importante lembrar, portanto, que a "autonomia" se evidencia um

pouco mais, ~ medida em que o cornpones recorre em menores propor çoes ao grande propriet~

. D' do d do ' . t'· (3) d r ,no , izen e outro mo r se um pequeno proprle ano ou arren ctcri o consegue se

vrar dos ernpres+imos ao grande propriet~rjo (seja credito o dinheiro, seja sob a forma de g~

I;

neros ou de ferramentas), mesmo tendo que pagar a 11 renda" pelo uso da terro, e le ser~ moi s

Illivrell para vender a sua pro duçoo', Nesse sentido, embora n~o possa impor os preços -- pois

estes se formam no rner codo mais amplo, determlnodos pelas leis gerois do sistema -- ele ~

de escolher o comprador, bem como tem um certo poder de borganha, o que noo ocorre qua!!

do a sua produçoo i~est~ comprometi da, como d(vida, para com o dono da terra.

A respeito da por+lcipcçoo do parceiro na feira, convem destacar alguns

pontos:

a) o produto mais importante que o parceiro entrega ao dono da terra como 11 renda II e o ai

god~o. Do mesmo modo, dentre os produtos que ele vende ao patr~o, o mais signifi cati vo

do ponto de vista econ~mico, ; tombem o algod~o que lhe cabe ao Ilrepartir a renda", E

tal prôduto n~o entra no circuito da feira;

- se o parceiro participa na condiç~o de feirante, vende pouqu(;simo daquilo que ele mesmo

produz. Isso ocorre principalmente porque produz pouco (e em geral tem fam(lia numerosa)

e a feira'; uma atividade continua, durante todo o ano. Entao, para se garantir como fei

rente, ele tem que comprar de outros.

IIQuando o inverno; bom, eu vendo mais ou menos um m~s do meu, sem

comprarll (feirante de feij~o).

IITem deles que tombem planta, mas planta pouco, ; coisinha, so pr1a

comer". (feirante de feij~o)

"A farinha que eu faço, s; d~ mesmo pr'o gasto; pr1a vender eu compro"

(Feirontc de farinha).

(3) Referimo-nos porjl culormente ~quele; pequenos propriet~rios que, al;m de plantarem na
sua, utilizam qindo-terro de proprietarios maiores, passando assim, concomitantemente,

~ condiç~o de parceiro. Nesse caso, pode acontecer que" igualmente ao que ocorre aos ou
tros parceiros, cie n~o possa vender nada "fora da fazenda". No entanto, resta-lhe ainda
a alternativa de vender daquilo que produz na sua pr;pria terra.

B / FC
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II ~s feirista s; compra de pouco f 3 alqueiro f 2. o. depende da feira;

quando t~ fraca compra menos, se tiver boa, compra mais. Nunca; da

lavra, quoqe toda vida; comprada" (feirante de farinha);

c) Ainda na condiç;o de feirante, a participaç;o do parceiro possibilita-lhe uma renda com

plementar, que assegura a sua pr;pria repro duçco e da famiíia, enquanto força de trabalho.

"Minha famiÍia ; de 6 pessoas: 3 rapaz e 3 moça, que me ajudam tom

b;m na roça.

Na segun.:la, terça e quarta, trabalho capinando na roça; quinta e se xta

eu tiro pr!c assar os bolo, osso 2 mil bolim ( ••• ) Vendo nessa feira aqui

e na de Ant;nio Bezerra, em Fortaleza" (feirante de bolo, parceiro).

11Se negocio com essa mercadoria, eu tem pelo menos o meu feijao pr!o

comer todo dia" (feirante de feij;o).

II Num faço s; isso' n;o. Isso num d~ pr'u viver noo , Eu planto meu roç.9.

dim todo cno , Planto milho, feij;o e roça" (feirante de peixe).

d) Urnoutro ponto,; que a atividade de feirante s;; desenvolvida aos s~bados e esse dia

usualmente n;o se inclui entre os da "sujeiç;o". Portanto, se n;o estivesse na feira, pr:=.

vavelmente estaria trabalhando no. seu roçado e n;o no do pctrco ,

11A gente trabalha na roça só at; na sexta.

Ainda tem que d~ 2 dia pr!o potroo , que; a suje içoo ; ai, no s~bado a

gente vem pr!o feira aqui e no domingo vou pr!o feira de Pentencoste , Ai,

daquilo que a gente apura na feira, ;s vez d~ pr1a pagar um trabalha

dor ou dois, na segunda feira" (feirante de farinha).

Esse depoimento mostra tombem um outro aspecto da exploroçoo: o Foto

de ter que pagar a sujeiç;o leva o trabalhador a, nos peri~dos em que a agricultura exrqe

mais m;o-de··obra ter que contratar gente de fora para subsfitul+lo no seu roçado. Quer di

zer que, al;m de "pagar" a sujaiç;o ao patr;o, ele ainda tem que dividir o fruto do seu tra

balho na feira, ond~, s; precisa trabalhar porque na agricultura n;o trabalha somente para

si.

Chamamos a crençco , portanto, para o fato de que, a participaçao do
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parceiro na feira, nesses termos, nao ocorre em prejuizo da grande propriedade.

Por outro lado, considerando as formas de exploroçco da terra e as rela

~es de trabalho no seu conjunto, queremos dizer que h~ uma vincul oçoo estreita entre a pa!

ceria e a n;o-participaç;o do produtor na feira.

De acordo com o que podemos observar, o fato do feij;o ser produzido

basicamente sob a forma de parceria (conforme mostramos na descriç;o feita no capitulo 11,

00 abordarmos as relaç;es de trabalho na ZOna do sertoo }, faz com que aquele produto CI rcu

le na feira em pequena quantidade. Nesse caso, entendemos qLe h~ dois pontos a destacar:

a) como j; dissemos, o parceiro, em geral, planta pouco. Ent;o, mesmo que n;o se]o obr iqc

do a vender a produçco ao dono da terra, ele dispoe realmente de um volume muito reduzido

para vender. b) Quando recebe as diversas porções de feijoo, como "renda", o dono da te!

ro, em geral, n;o vende essa produçoo para a feira. Quase sempre; vendida em quantidades

maiores para outros centros e por outras vias de ci rcu laç;o, ou ; arma~enada para ser vendi

da aos pr;prios produtores quando terminam de consumir, com a familia, aquela outra parte

que Ihes tocou. Desse modo, portanto, temos que a pro duçoo sai do município e,

mente os próprios produtores t~m que comprar de outros Estados, o que demonstra

çoo do excedente por outros Ilsetores" da economia.

posterio!

apropri~

11 Quem recebe de rendo ~s vez vende; pr' a fora, espera um pre ço bom I.'••

(Feirante de feij;o).

11 ••• esse povo que recebe renda dos que plantam nas terras deles, mui

tos guardam o feij;o pr!o fazer os serviços (+) no inverno" (dona de ban

ca de caf~).

o fato dos pareei ros terem parti cipaç;o mais restrita ai, mostra bem as

vlnculcçces entre a feira e a forma de exploroçco da terra e as relaç;es de trabalho, pre~

minantes na organizaç;o da "economia agr~ria" no seu conjunto, que, por sua vez, est~ r!

lacionada ~ estrutura da sociedade como um todo. Mostra os limites de sobreviv;ncia do com

pories ,

(+) Fazer os Serviços - quando se inicia o inverno, o trabalhador muitas vezes noo tem mais
feijao da sua safra para comer com a famnia. Ent;o, trabalhando nessa ;poca para o do

no da terra, recebe como pagamento produtos de primeira necessidade e, um deles, ; o fei

que ele mesmo produziu. Assi~, I'fazer os serviços" nesse caso, significa pagar aos trabalha
dores pelos servi ços prestados a propriedade.
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Na verdade, apenas por um espaço aproximado de tr~s meses durante o

ano, o feii~o do pr;prio municipio ~ vendido na feira. Portanto, na sua maior parte vem de

fora.

A vendei dessa produçao local ocorre logo que se inicia a colheita, oca

sioo em que os produtores trazem para a praça, em pequenas auntidades (5, 10, 20 litros) o

chamado "feii~o verde", ou, mesmo um pouco depois, j~ o produto s~co, quando t~m termi

nado a colheita e vendem logo aquela parcela que nem se constitui numa sobra, mas que a

necessidade obriga a se desfazerem dela. Nesse sentido, ~ importante observar que os prod~

tos .comerclcrl iaodos n;o s~o realmente excedentes. A troca atua como um mecanismo. do

qual os produtores n;o podem fugir, mesmo que tenham que transformar o resultado da troca

em consumo.

"Tirei essa prla vender, pr 'u comprar alguma coisa, pr!« semana santa,

s; vendo quando tem pr eclsoc " (produtor sem terra).

II É gente que tem preci soo , Depo is, esses mesmo que venderam hoje,
- ;

vae comprar. Ai quando se acaba tudo, quando acaba de comer aquele

que fez nos roçadim e sobrou das renda, ai v~o trabalhar de alugado em

construç;o, nas fazendas, empregado em firma, tem que se arremediar

de qualquer jeito. MuHos deles, quando acaba de colher, t~ sem nada,

porque tira pr'o vender porque precisa de outras coisa ••• 11 (Feirante de

feij~o ).

11 A sro , t~ vendo esse mi lho e esse feij;o verde pr!o vender ar? É gente

que vem vender porque tem precis;o, pr!c comprar scbco , arroz, aç~

car, um rernedio ••• carne. Carne n;o, osso, que eles num pode comer

carne. Daqui dois, tr;s m;s, num t~m mais milho, nem feij;o, a( vao

comprar (feirante de feij;o).

Atente-se para o fato de que, dentre as culturas agr(coias da regiao, o

feij;o ~ a que possuio ciclo produtivo mais curto. Quase sempre as vendas ocorrem por nao

haver alternativas, ; medida em que o produtor precisa suprir outras necessidades, ineren

tes ; sua p~pria sobreviv~ncia e da unidade famil ior ,



Se por um lado a feira viabiliza a oportunidade do campo nes vender "mai~

Iivrernente';' a sua produç~o e satisfazer com isso parte das suas necessidades mais prementes,

por outro lado, no caso da vendo do produto ~ propor çco em que se efetiva a colheita ocorre

ta, ainda mais, uma baixa no seu preçoo

"quando chove, assi m que começa a aparecer feij~o verde, ele ~ trato

; de baixar o preço" (feirante de feij;o)o

"De maio at; julho, o preça cai porque começa a chegar o outro, des

se povo por aqui que planta e assim que começa a amadurecer vem ven

der na feira" (feirante de feij;o)o

Por todos esses depoimentos que vimos at; aqui I podemos dizer que, na

verdade, a feira n;o existe como uma contribuiç;o ~ soluçco (ou alternativa de dos probl.:,

mas inerentes ao desenvolvimento des iqucl da sociedade, mas sim, que ela faz parte das con

tradi çoes e artiffcios do proprio sistema o

"Quem compra múito dos outros por ai, guarda pr' a vender no inverno,

antes do novo chegar, porque o preço t~ melhor. Como bem, eu tou ven

dendo agora de CR$ 4,UO o litro; no inverno, quando niriquern tiver do

novo ainda, eu ro lvez v~ vender de CR$ 12,000 Tem muito gente que

guarda feijõo pr'a vender nesse tempo" (feirante de feij;o).

Acredi tamo haver demonstrado at; aqui, em que termos a feira se vincu

Ia ~ estrutura da produçco , A seguir, tentaremos analisar o papel do intermedi~rio nesse lo

birinto de reloçoes ,

Apesar de grande parte dos feirantes constituir-se de pessoas que sao, ao

mesmo tempo, trabalhadores na agricultura (residentes nos subCrbios da sede municipal ou

nos seus arredores, portanto, muitas vezes, morando fora das terras onde trabalham), eles pr,::

ticamente n;o vendem a sua pr;pria produç;o, mas sim, compram de outros para revender, pois

plantam muito pouco o

110 •• a gente vende; do que compra. Sai comprando, ou compra aqui

mesmo:; 20 litro dum, ; 10 litro de outro, ; 60 de outro , , ,

Compra ai uns 3 alqueire ou 4, fica vendendo.Se num vender tudo hoje,

/ fC
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levo prla vender na feira de Pe tencoste, ou guarda pr!o vender 1"0 ou

tro s~badol' (feirante de farinha) •

Observá-se, por outro lado, que na sua quose totalidade, os feirentes pr.:=.:

ferem comprar o produto na praça a irem comprar "na porta". Isso porque, se por um lodo a

compra direta ao produtor tem a vantagem de livr;-lo do intermedi;rio, possibilitando assim

a aqui si ç~o por um preço mais baixo, por OUITO lado, segundo depoimentos dos pr;prios fei

rantes, comprar 11 na porta" traz muitas desvantagens. Uma vez que a produçco est; di sperso

em v;rias unidades produtoras, sair comprando na estrada, implica em: perca de tempo em

detrimento do trabalho agrícola (no mi'ni mo, teria que dispor de um dia, ~ para as compras,

ainda sem a certeza de que encontrada o que comprar); despesas com o l lrne-vtoçco e fX>usa

da e despesas com passagem e frete das mercadorias (para a zona da praia, por exemplo I hc

trechos bem longos - 80 km - ent~o, mesmo tendo ani mais para a corgo , o seu uso rror io ou

tras lmpll ccço es]. Alegam ainda o fato da procura estimular a alta dos preços por porte dos

produtores e, em alguns casos, terem que se submeter ao risco de serem flagrados pela fisco

lizaç~o na estrada o

11 num ~ vantage ir comprar I; porque a gente tem outras serviço,

tem que trabalhar no roçado; ai' se f~r, j; perde a sexta, ~s vez ~ pre<:!,.

$O dormir por I;, tem que pagar o frete, porque animal num do , Mesmo
(4) "

que a pessoa tenha , e longe, perde mais tempo, traz pouca, e tudo

de carro mesmo". (feirante de farinha).

Podemos dizer, portanto, que a principal dificuldade para que o feiran

te v~ comprar "na portal I est; na atomizaç~o das unidades produtoras.

Por outro lado, se essa; uma tarefa proti camente impossi'vel, ou i nvori;vel

do ponto de vista econ~mico, para todos os feirantes, n~o o ; para um nCmero mais reduzido

de intermedi;rios, que estabelecem as 11 linhas" de feira. Como j; dissemos, h; os comi

nh;es, ou outros meios de transporte, que fazem sistematicamente o mesmo per curso , trazen

para a feira: ou os produtores com sua produçco para vender na praça, ou mercadorias que os

(4) O parceiro,por exemplo, quase nunca pode criar animais, pois estes aparecam como con
, -

correntes a pastagem que o patrao reserva ao seu rebanho.
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intermedi~rios compram Ilna po ta", 'Iquanclo acham um bom neg~ciol', e trazem paro re ven

der tomb;m na praça o

IITem esses caminh~o que sai comprando af"pelo ser+oo , pela praia, co~

pra at; aqui perto. Quancb chega aqui na feira, eles enco eto ar, ar os

feiristas v~o comprando.

Quando o feira t~ boa, a gente compra mais, quando h; mole, a

compro poUCOl1(feirante de farinha).

gente

IITem aqueles que sai comprando galinha af pelo interior e vem vender

aqui. Outros compra criaç~o; outros traz um porquinho pr'o vender ••• 11

(dona de banca de caf~).

Sepundo Graziano e Queda, a dispersoo da produçcc camponesa Ilfaci!.!.

ta o aparecimento de um grande nCmero de intermedi~rios, fazendo co~ que os estímulos de

preço (se existirem) n~o cheguem aos produtores, reforçando e mantendo sua situaç~o inicial,

sobretudo em re lcçoo aos produtos de subsist~ncial' (Graziano e Queda: 197, pag o )(5 •

O que queremos mostrar; que a presença dos intermedi;rios na feira ~

de ser compreendida por aí. Quer dizer, uma vez que cada produtor dispoe de pequenas qua!.:.

tidades para vender, noo compensaria se d.eslo cor toda semana para a praça, mesmo porque

n~o teria, sempre, a mercadoria. Principal;nl:!nte noo compensaria ser feirante. Por sua vez,

ao lnterrnedlcrio ; vi~vel comprar de produtores diferentes, cl ternodomente , de tal modo que

sempre tem onde comprar. Isso se aplica mesmo no caso dos produtores que, ao inves de ven

derem I:na portal I , traz m o seu produto para a praça.

A feira funciona, pois, tombem como veCculo de centrcl izcçoo daquela

produçao atomizada, no momento em que se processa a troca. Assim, por um lado, ao nível

(5) Chamamos a atenção, no entanto, para o fato de que n~o podemos adotar, na f"ntegra,
a exp liccçco dos autores citados, ao nosso estudo. De fato, ela ser~ mais apropriada ;

interrnedicçco de modo geral (e no texto ossim o aparece), onde h~ possibilidades da arro
prioçoo de fraç;es significativas de lucro (intermediaç~o do (]Igod~o, por exemplo). _.
No caso da feira, n~ verdade, como demonstraremos; frente, os estrmulos s;o praticamente
inexistentes. Assim, aplicarfamos o raciocfnio dos autores muito mais para explicar a presen
ça dos intermedi~rios. -
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.0 grande propriedade, a produção do parceiro em geral ~ 'Icentraliz.ada" pelo '"proprietario

da terra que recebe a sua 11 renda 11 e compra- he, al~m disso, uma parcela do que toca ao

parceiro e esses produtos retomem posteriormente ao mesmo, ou se destinam; alimentaç~o das

populaçÕes citadinas e ao fornecimento de mat;rias-primas, dando assim margem ~ apropriaç;o

de um excedente de trabalho por outros "setores'l da economia. Por outro lado, a feira re

presenta um espaço par.a cir culcçoo da produçco de uma outra porte desses pequenos produt~

res, principalmente dos que n;o se ligam diretamente ~ grande proprie dode , E, nesse senti

do, funciona tombem como uma forma de or+iculoçoo entre "setores" da economia, ~ medi

da em que, um segundo intem\edi~rio compra nesse ~mbito da feira, por um preço mais baixo,

levando essa mercadoria para centros urbanos maiores, contribuindo assim para o

ento de alimentos, tanto com produtos agrrcolas quanto com pequenos cnirnc is ,

abasteci

11' ••• aquele home al(, aquele grosso, faz muitos ano que compra bicho

aqui e leva prla Fortaleza nesse corni nhoo ,

L~ ele vende pelo mercado, vende nas feimeo.11 (feirante de bononc},

11 00. isso (um caminh;o); que vai pro Fortaleza; todo s~bado eles vem;

num; s; esse nao, tem rnois , É gente que compra aqui pr'u vender I~

(o •• ) A( vai c~co, vai porco, vai galinha, vai rapadura, ; tudo o Eles

compram ar desses que v~m trazer pi Ia feira" (dono de bonco de caf;)n

"Meu marido vende na feira em Fortaleza, eu fui ali embaixo v~ se co~

prava umas galinha porque aqui; mais barato, mas I'; muito caro: t;o pe. --
dindo Cr$ 80,00 numa galinha. Essas, ainda paguei c-s 200,00 nas 4,

mas foi ali mais prla baixo, na chegada, depois eles v~ os preço dos ou

tro e acompanha" (essa mulher falou que costumam ir fazer compras as

sim).

- .•..
Enfim, queremos mostrar que essa organizaçao dos intermediarios numa

cadeia, com essas caracteri~ticas, torna economicamente v;~vel a feira. Por outro lado, pr~

curamos demonstrar que isso se vincula tombem ~ viabilidade da produçco camponesa o Em o~

tras palavras, a proprlo estrutura da produçoo d~ origem ~ figura do intermedi~rio. Olhcnco-

se por esse prisma, portanto, a interrnedicçco noo pode ser considerada como Cnice respons~

vel pelo encarecimento dos pro dutos , Nesses termos, tal como cst~ estruturada a economia,
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os produtores das pequenas unidades esterco sempre sujeitos ao inteímedi~rio! seja este um

grande propriet~rio (ou simplesmente um grandz intermedi~rio , ou um pequeno comerciante

que entra no circuito da felro , No Cltimo caso, rio entanto, o produtor, apesar de subordi a

cb ; din~mica geral do sistema, parece vender maislllivrementeUa sua produç~o.

Para finalizar este capitulo, abordaremos a forma como a feira contribui

para o processo de barateamento da reproduç~o da força de trabalho.

Antes de qualquer coisa, fazemos questoo de dizer que, da mesma ma

neira que a produçoo camponesa noo se liga ao capital de forma direta, assim tombem a vin

culoçco da feira ao amplo processo de barateamento da reproduçco da força de

nao se faz de forma direta e mec~nica.

trabalho,

Com base, pois, nesse raciocinio, t entcremos aqui mostrar mecanismos es

pecifi cos de participaç~o da feira num processo mais global.

Em primeiro lugar, referimo-nos aos preços dos produtos alimentares b~si

cos, oriundos da atividade agricola, comparancb-os em termos de venda nas bodegas e ven

das na fe ira:

Produto
Preço por Local de Venda

BodegaF e ira

Feijao (1)

Farinha (1)

25,00
13,00

30,00
16,00

OBS: - Estes s~ os dois produtos agricolas b~5icos que entram na

composi çoo alimentar das populações locais. Produtos c9.,

mo arroz e açúcar, noo s~o vendidos na feira.

Existe na cidade um "supermercado'l (pequeno), mas-não

vende fei j~o nem farinha, mas sim, produtos II mais sof~

ticadosll
, como enlatados, por exemplo, que n~o fazem

parte do pcdrco ai imentar local.

Como se observa, na feira os preços s~o mais baixos, embora n~o se tra

te de uma diferença significativa, em comparação aos da bodega. (por outro lado, n;o pod~
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mos esquecer que, para quem tem um poder aquisitivo muito baixo, qualquer dife renço pode

ser signifi cati va).

Em segu.ndo lugar, nos vo ltornos para o lucro dos intcrmedi~rios, para em

seguida, analisarmos esses dois pontos, vendo as sues co rreloçces como o to do ,

A presença dos ln+ermedicr lcs enccr ece as mercadorias, conforme pod~

rros demonstrar, comparando os preços de compra e venda, pelo feirante, de alguns prod~

tos:

FEIJÃO - a} o feirante compra em Fortaleza a Cr S 750,00 o saco de (-,0 kg (3egundo eles,

correspondente a 70 litros) e vende "no re tolho " a Cr$ 13,00 o litro. Portanto,

ganha menos de Cr$ 3,00 em cada litro c Paga c-s 9,00 de frete, por sacc, o

que diminui ainda mais o seu lucro.

O preço de revenda para os outros fe irar.tes, ~ de c-s 800,00 o saco.

b) Compra feij;o de qualidade inferior (mais velho, por exemplo) a c-s 400,00 o

saco e de outro melhor a c-s 550,00. Mistura os' dois, vende a c-s 8,00 o li

tro , Ganha apenas c-s 1,25 em cada litro.

c} Compra, na praça, o saco a Cr$ 770,00 e vende o litro a Cr$ 12,00,

to, com um lucro de Cr$1,OO.(~), em cada litro ,

porta~

No caso do feijão, h~ diferença de preços entre o produto que vem de

fora e o produto do próprio municf'pio: no inverno/79, inCciu da colheita, chegou

-" a ser comprado a c-s 3,00 o litro, pelo fei"rante, ao produtor que vinha vender

na praça. No verao desse mesmo ano, comprando do que vai de outros

os feirantes pagavam at; c-s 12,50.

Estados,

FARI NHA - a) o feirante compra 1 alqueire (160 litros) por c.s 370,00 e vende o litro a

Cr$ 2,80. A diferença ~ de CR$ 0,50 em cada litro.

b) O feirante compra 1 alqueire por Cr$ 550,00 e vende o litro a c.s 4,00, 9.::
nhando, portanto, c-s 0,60. Neste caso, segundo informações deles pr;prios,

se fossem comprar Ilna portal I , pagariam de c-s 300,00 a c-s 400,00, pelo

alquei re ,

o o • se eu vender a farinha I~ na minha porta, no litro, ~ a c.s 2,00,II
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d . (6) di·" . b tmesmo preço aquI , mos se eu ven er , por a que ire , e mais ara o;

sai a c-s 270,00 o alqueire, at~ a c.s 260,00, rr'a ele trazer pr1a co ,

tem o Frete que ele paga" (produtor de farinha).,

BANANA - o feiran'te compra o "milheiro" (10000 frutos), "na porta", por CR$ 150,00 e

vende na praça ~ razão de Cr$ 250,000 Paga c-s 30,00 de frete o Portanto, a

diferença; de c-s 70,00.

ABACATE- o feirante compra o cento, na praça, por Cr$"100,OOe vende por c.s 120,000

Com esses exemplos n;o queremos mostrar que o feirante deixa de aspirar

maiores lucros , N~o se trata de ver o probiema por esse ;ti ca, mas sim, de considerar o jogo

de forças da sociedade como um todo o

Perguntar(amos, entoo , por que, mesmo existindo a lr+ermedicçooj cs pr!

ços na feira ainda s~o mais boi xos ?

Entendemos que este fato est~ estrei tamente ligado; estrutura de prod~

çoo , Nesse senti do, n;o ; que a feira em si, cause a venda dos produtos por um preço mais

baixo. De fato, reportando-nos ao processo produtivo, vamos logo nos deparar com o fenôme

no da auto-exploraç;o, em termos de força de trabal ho, que possibi Iita a venda cios prod~

tos por um preço abaixo do seu valor. Portanto, n~o podemos dizer que os produtos s;o ven

didos por preços mais baixos porque a via de clrculcçco ; a feira, pois "optando" por ou

tros canais, os produtores tamb;m venderoo seus produtos por um preço baixo, uma vez que

os preços não se definem a nrvel local, mas sim, de acordo com as leis do mercado mais am

pio. Como diz Jos; de Souza Martins, "o produtor agr(cola tem que se adaptar ao preço que

o mercado pagar~o Se houver uma forte seca ou uma enchente, o produtor nco tem condi çoos

de aumentar os preços dos seus produtos arcando sozinho com os prejurzos" (Martins: 1980,

Portanto, dentro da din;mica do pr;prio sistema h~ forças, ou

que determinam limites para o Iucro dos intermedi~rioso

fatores,

(6) As variações maiores no preço da farinha (Cr$ 260,00 a c.s 400,00 no alqueire, por exern
pio), decorrem do fato de havermos coletado os dados prati camente durante um ono oAIi~;;

isso n~o ocorreu ROracaso, mas sim, porque pretendramos examinar a situação, considerando
determinadas var~veis, dentre elas, a questoo das estcçoes (peri~do do inverno-chuvas- e pe
ri~do do verão), o que est~ ligado ;s diferentes etapas do cclendcr io agrfcola o -
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,
E que forçasseriam essas? A nossa compreensão e a seguinte: não pode

s ver o "setor" agrario isolndo dos demais, dentro da estrutura global da sociedade. J.•..s

sim; a forma como se compo,rta a economia num "setorl
' tem a ver com a que se processa nos

rros , dentro daquela vis;o de totalidade.

Ent~o, como estamos tratando de uma sociedade de classes, as contradi

- es inerentes ~ sua estrutura, geram, dentre outras coisas, a mis;ria. Quer dizer, para que

donos dos meios de pro duçoo continuem acumulando riquezas, ; preciso que eles paguem

5 trabalhadores um sal~rio abaixo do valor real da sua força de trcbclbo , Isso significa que

bens produzidos pelo trabalhador, levam consigo um trabalho gratuito incorporado ao seu

lor final. E; ai que est~ a principal fonte da riqueza que; apropriada pela classe domi

c te. Portanto, s;o essas forças que atuam sobre o mercado pora que sejo exercido um con

le sobre os preços dos produtos. Significa que, para que os trabalhadores possam sobrevi

- com um sal~rio baixo, ; necess~rio que os produtos aiimentares b~sicos n;o tenham seus

eços muito- elevados. "Os preços dos produtos agrícolas na cidade, n;o podem subir mui

, porque esses produtos s;o consumidos principalmente pelos trabalhadores" (martins 1980,

g. 118). Assim, podemos falar que "h~ uns pobres produzindo para manter outros pobres" o

É nesses termos que, al;m de Jos; de Souza Martins, autores como Fron

cisco S~ Junior, Francisco de Oliveira, Groz iono e outros, tratam da irnportcncio da chama

- "economia de subsist~ncia" dentro cio capitalismo o

Bom, mas esse; o raciocínio mais geral, que diz respeito oo movimento

sistema como um todo, situando ao mesmo tempo a "produç;o camponesa", nessa di n~mi

• Nossa preocvpcçoo , no entanto, deve se restringir ainda mais, para analisarmos a par!i,

-" açao da feira nesse processo, enquanto um dos canais de circulcçoo da "produç;o cam~

a" o

.•.
Em momento algum achamos que a feira, por si so, viabilize esse baratea

to da reprodoçco da força de trabalho. A nosso ver, ela; apenas um dos caminhos pelos

_ ais aquele processo se concretizo. E mais, a feira s; pode ser onc liscdo sob esse prisma, se

essoclcdo a determinada estrutura de produç;o (como est~ descrito no capítulo anterior) e, ~

dida em que se desenvolvem determinados mecanismos ou artifícios, no processo de comer

clo lizcçoo ,
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Nesses termos, refer irro-nos , por exemplo, a: - compra para 11pagar com

o apurado:" o o o quando o farinheiro sabe que o fe iristo num d~ cabeçada, ele entrega a fari

nho pr1a vender e s; vem buscar o dinheiro no fim da feira"; 11o o. ele pode confiar de me

vender, mas eu ~ pago a ele quando eu apurar aquela venda";.

- compra para pagar depois de uma semana, sem acr~scimos, o que n;o difere muito da for

ma anterior" •• o às vez eu compro pr1a pagar com 8 dia. Como bem, eu compro na segu.!2,

da-feira, quando; na outra segunda, eu i~ levo o dinheiro. A gente compra ;queles co

nhecido"; " ••• pode ser que um deles na segunda-feira me compra 10 saco de feii~o, me

paga a metade no dia e a outra metade ele me paga no s~bado, preço de ; vista";

- participaçao do produtor na cendiçco de feirante, conseguindo assim uma renda complem~

tar;

- venda do produto "no retalho": isso d~ condiçoes para que, mesmo as pessoas que t~m ~

der aquisitivo muito baixo, consigam sanar, de imediato, pelo meno~ suas necessidades mais

prementes (como ocorre tombem nas bodegas).

- venda, do produto ; ~poca da colheita, por preços ainda mais baixos;

- revenda, em pequenas quantidades, a serem repassadas ao consumidor orroves dos botequins,

na periferia da cidade;

- venda por preços mais baixos "no final da feira";

- suborno ; fiscalizaç~o, no transporte do produto para a feira: "0 fiscal da cancela disse

que ~ pr1a pagar c.s 50,00 de imposto, por cada volume, mas toda vida o dono do carro

d~ Cr$ 300,00 a ele e num paga pelos volumes n~. Mas ar ele ainda tem que se livrar da

volante. Ar a gente sai daqui de tardezinha, passando da cancela acol~, a estrada; li

vre; de noite assim eles num t;o parado n~ll;

- pagamento irrisório, ou inexist~ncia de taxas (qu:mdo um conhecido tem armaz;m na pr~

ça e deixa guardar sem pagar nada) pelo direito de guardar na p";pria praça alguma merca

doria que n;o conseguiu vender ;quele dia, et c ,

- a possibilidade de comprar produtos de qualidade inferior, principalmente no que se .refere

aos produtos industrializados. Esse aspecto aparece com muita clareza em mercadorias co

mo tecidos e confecçces (onda encontramos por exemplo, muitos tecidos que est;o 11fora de

moda", bem como os modelos das confecções i~ "ultrapassados").

•.. ,
Portanto, nao e apenas pela venda de produtos por um preço mais baixo
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_ o Feiro contribui no processo de barateamento da reproduçoo da força de trabalho, den

do sistema capitalista, principalmente porque as trocas n~o se d;o diretamente entre p~

or e consumidor. A nosso, ver, a sua contribui çco ocorre, ~ medida em que se desenvolve

e conjunto de mecanismos que acabamos de mencionar. Nesses termos, as vinculaçc;es com

processo global de reproduçco do capitalismo se processam indiretamente.

• Por outro lado,' estamos querendo mostrar que a feira funciona como um

espaço onde circulam os produtos agrCcolas oriundos príncipalmente dos camponeses que t~m

is Illiberdade" pare comercializar a sua produç;o, portanto, aqueles que n;o -stoo domi

dos diretamente pela grande propriedade, embora estejam subordinados ao movimento g~

I do sistema capitalista.

queremos mostrar pri nci pa Imente que essa II Iiberdadell e

i1us;ria. Isso porque, mesmo sem estar sob aquele mandonismo local, mesmo sem estar cont~

lado diretamente pelo propriet~rio ou por um outro tipo semelhante no ~mbito da estrutura

ogr~ria, esse cornpones n;'o escapa ;s deterrnincçoes gerais do sistema global. Assim, ele

n;o pode determinar o que plantar, ele nco pode definir os preços e nco tem condiçces tom

b~m de guardar o seu produto e vend;-Io na ~poca em que, pelo menos as leis do sistema, d~

finirem o melhor preço.

- -Admitimos, pois, que a .feira, com os caracteristicas ate aqui apontadas,

~ esse espaço aparentemente mais livre, onde, por um lado os camponeses fazem

parte da sua produçoo e, por outro lado, outras popu lcçoes pobres se abastecem do

para Viver, (embora n~ sejam elas seus ~nicos frequentadores).

circular.•
minimo

É preciso n;o esquecer que grande parte dessa populaçZx> que hoje tenta,

de um jeito ou de outro, sobreviver nas cidades, j~ saiu do campo, onde trabalhava anterio!

mente, mas que, envolvidas na din~mica do pr;prio sistema capitalista, foi obrigada a mi

grar, o que se traduz por uma pro letcrizoçco dos trabalhadores da agricultura. Nesse senti

do, o movimento do sistema capitalista agrava, ele mesmo, um problema que gerou, qual se

ia O empobrecimento ,'as camadas destitufdas dos meios de produç;o, ; medida em que o ca

pital se apropria da força de trabalho livre,

Ao mesmo tempo, o sistema gera mecan ismos para atenuar essas contradi

ço es internas ~ proporç;o em que procura manter uma produçco alimentar a preços baixos,
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que contribuo para a elevaç;o dos lucros da classe que se apropria da riqueza, sobretudo do

rabalho n~o pago, que; a mesma classe que det;m o poder.

Concluindo , ao lado de todo esse intrincado de relcçoes , em que a ex

plorcçoo (no momento da produç;o e no momento da circulaç;o) ; levada a eFeito por canais

diversos, o proprio sistema deixa escapar certos espaços que, aparentemente, garantiriam uma

IIliberdade" maior ao cornpones para comercializar seus produtos , Assim, uma vez inserida na

"prcduçco camponesa", a feira preencheria a funçco de ajudar no barateamento da força de

trabalho que se reproduz no interior da soci edode ,

Queremos destacar, no entanto, que, de fato, a feira nao se constitui

num espaço onde o cornpones comercializa livremente a sua produç;oo Ele; condicionado

pela din~mica global do sistema, que faz com que a det ermlnc çoo do equivalente gemI

n;o se d;, a nível lo ccl , Assim, os preços n;o se formam a nrvel lo col , mas se definem em

decorr;ncia das leis do mer ccdo ,



"O FISCAL DA CANCELA DISSE QUE É PAGAR 50 CONTO [")E IMPOSTO

POR CADA VOLUME, MAS TODA VIDA O DONO DO CARRO DÁ A ELE

300 CONTO E NUM PAGA PELOS VOLUMESo MAS A(TEM QUE SE LIVRAR

~ VOLANTEo Aí" A GENTE SAI DAQUI DE TARDIZI NHA, PASSANDO DA

CANCELA ACOLÁ, A ESTRADA É L1VREI'o (feirante de Forlnho},

B /



CONCLUSÃO

Uma pesquisa de uma reali dade restrita supce um certo tri buto a ser pago

c eoria. O uso de determinados conceitos macro-estruturais n~o demonstram uma despreoc~

ç~o quanto ~ vlnculcçco entre teoria e realidade. Assim, se a feira; para n;s uma reali

de especCfi ca, n~o contem expli ccçoes em si mesma. Por esse mo ti vo, procuramos enten

~Ia a partir da sua forrncçoo hist;rica e tombem a partir de re lc çces anteriores a ela, ou se

a, as relcçoes de trabalho.

Queremos deixar claro que n~o ; nossa prerensoo trazer aqui uma respo..,:

a acabada a respeito do tema. Portanto, aceitando a id;ia de que o conhecimento se cons

roi co longo do tempo e como resultado da soma dos esforços de todos os interessados, temos

cof"lsci~ncia de que aquilo que hoje conseguimos elaborar, ser~ certamente elucidado e am

lamente enriquecido com novos pesquisas. na verdade, essa construçoo do conhe cimento es

~ cond'cionada tamb;m ~s transformaç~es da pr;pria realidade, numa relaç~o dial;tica com

o trabalho intelectual.

De acordo com o mesmo raciod'nio, deixamos tombem algumas

em aberto, que poderao servir de pistas paro novos estudos.

-questoes

Assim, ao final deste trabalho, apresentamos como pontos mais relevan

tes:

1. No Ceorc , historicamente -- mesmo que desde o in(cio (s;culo XVII) a produç;-o alimen

tar, oriunda das pequenas unidades de produç;o, i~ circulasse internamente -- tudo indi

ca que as feiras assumem um papel mais significativo a partir da segunda metade do secu

10 XIX, quando a agricultura em geral passa a ter tombem um peso maior para a econo

mia no ciono l . At; entoo , a pecu~ria ocupava lugar preponderante no cencrio da econo

mia da ProvCncia/Estado. A esses aspectos, devemos associar as crises de abastecimento i.!::

terno, que se aguçavam ~ medida em que os esfimulos maiores eram dados ~ pro duçoo de
• ••• tJIj ••••

mercado, colocando-se a 1/ economia de subsistencia" no plano secundario e a medida

em que havia um crescimento num;rico da populc çco . A feira se apresenta, pois, como

uma das alternativas para o abaste.cimento, a preços mais baixos (pois proibia-se a inter



103.

mediaçao cbs produtos aI imentares ~sico$), das populações que n~o se empregavcm na o

gri eul tura.

2. As feiras representaram tombern e, isso ocorre ainda hoje, uma das formas da populo çoo <;:.~
qui rir mercadorias produzidas fora das unidades de produçco agricola, principalmente p;:

ro produtos de qualidade inferior. Nesses termos, a abertura de novas estradas e o desen

vo lvlrnento dos meios de transportes desempenharam relevante papel.

3. Embora possuincb como pano de funcb um obje tivo eminentemente econ~mi co, a feira

preenche tombem uma funçco social, enquanto veiculo de comunicaç~o e expressoo da

cultura do po\<>.

4. H~ uma vinculaÇao muito estreita entre a feira e a estrutura da produç~o. Nesse sentido,

representa um dos espaços conquistados para a comercializaç~o da pro duçco oriunda da

produç~Q camponesa, principalmente das unidades que n~ se encontram diretamente lig;:

das ~ grande propri edade. Vista sob essa ôÍ-ica, encontra-se tamb;m' nessa re lo çco , uma ex

-plicaç~o para a figura cb pequeno intermedi~rio na clrculc çoo das mercadorias.

~ ,
5. O titulo do trabalho tem para nos a justificativa no fato da feira aparecer sempre como

um espaço onde os camponeses podem vender mais livremente os seus produtos (al;m de

aparentar uma grande oferta de mercacbrias de f~ci I acesso para os consumidores). No en

tanto, o exame cuidadoso da realidade demonstra os limites reais impostos a essa "Iiberd;:

de" e nos faz ver que a fei ra ; uma i Ius~o para aque les produtores que h; muito perderam

a possibilidade de controlar o produto do seu trabalho.



104.

BIBLIOGRAFIA

Abreu, J. C. de - Capítulos de História Colonial - 69 edição Editora Civi1i
zação Brasileira/~ffiC
Rio, 1976.

- Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil - 29 edição
Edição da Sociedade Capistrano de Abreu
Li\7aria Briguiet
Rio, 1960

Amin, S. e outro - A Questão Agrária e o Capitalismo
Editora Paz e Terra
Rio, 1977.

Andrade, M.C. de - Cidade e Campo no Brasil
Editora Brasi1iense
São Paulo, 1974.

- O Planejamento Reg.iona.l e o Problema Agrário no Brasil
Editora Hucitec
São Paulo, 1976

Antenil, J.A. - Cultura e Opulência no Brasil - 29 Edição
Edições Melhoramentos/Instituto Nacional do Livro
São Paulo, 1976.

Araújo, B.J. de (org.) - Reflexões sobre a Agricultura Brasileira
Editora Paz e Terra
Rio, 1979.

Barreira, C. - Parceria na Cultura do Algodão: sertões de Quixeramobim.
Dissertação de mestrado/I.C.H.-UnB - mímeo
Brasilia, 1977.

Barroso, J.L. - Compilação das leis Provinciais do Ceará - 1835/61
Typographia Universal de Laemmert
Rio, 1862.

Belshaw, C.S. - Troca Tradicional & Mercado Moderno
Zahar editores
Rio, 1968

Brazi1, T. P. de S. - O Ceará no Centenário da Independência do Brasil -
voL II
Typographia Minerva
Fortaleza, 1962.

- Relatório da Exposição de Chicago - 1892/93.
Briso11a, S.de N. - Relações Pré-Capita1istas na Agricultura Brasileira: um

estudo da cultura do algodão arbóreo no Ceará.
Dissertação de mestrado/I.F.C.H.-UNICAMP, míneo
Campinas-SP, 1977.



105.

Carvalho, J.C.M. de - Camponeses no Brasil
Editora Vozes
Petrópolis, 1978.

Castro, A.B. de - 7 Ensaios sobre a Economia Brasileira - 29 edição, vol.I
Editora Forense
Rio, 1972.

CEPA-Ce - Estudos Básicos e Opções para o Desenvolvimento Agropecuário
a Nível Regional e Estadual - vol. 3, tomo 1 - Estrutura Fun
diária do Ceará.
Fortaleza, 1978.

Coleção das Leis Provinciais ~o Ceará - (1868 a 1870).
Figuerosa, M. - O Problema Agrár-io no Nordeste do Brasil

Edi tora HUCITEC/SUDENE
São Paulo/Recife, 1977.

Porman , S. e outro - .1 'A Feira e o sistema de mercado: para uma teoria da inte
gração econômica do campesinato"- mímeo.

Fundação I.B.G.E. - Produção Agrícola Municipal - 1976, Vol. 3, tomo 2.
Garcia Júnior, A.R. - Terra de Trabalho: trabalho familiar de pequenos produt~

res
Dissertação de mestrado/~fuseu Nacional-U.F.R.J. mímeo
Rio 1975.

Garcia, M. F. "Feira e Diferenciação Social" - texto preliminar
PIPSA
Rio, 1978.

.,Gatti, L.M. e outro - "Relaciones Sociales en una Feria", numeo
Museu Nacional/UFRJ
Rio, 1971.

Godelier, M - Teoria ~hrxista de Ias Sociedades Precapitalistas
Editorial Laia
Barcelona, 1977.

Goodman, D.E. - "Estrutura Rural, Excedente Agrícola e Modos de Produção no
Nordeste Brasileiro", in: Pesquisa e Planejamento Econômico -
vol. 6, n9 2 - IPEA.
Rio, 1976.

Guarabiraba, M.C. - Atuação do Estado na Agricultura Cearense - 1850/1930
Fundação Getúlio Vargas/SUPLAN
Fortaleza, 1978.

Kautsky, K. - A Questão Agrária
Portucalense Editora
Porto, 1972.

Linhares, M.Y.L. - O Problema do Abastecimento numa Perspectiva Histórica -
1530/1918
FillldaçãoGetúlio Vargas
Rio, 1978.



T OÓ.

Linhares, M.Y.L. e outro - História política do Abastecimento
(1918/1947)
Binagri edições
Brasil ia , 1979.

Machado, M.C.M. - As Táticas de Guerra dos Cangaceiros - 29 edição
Editora Brasiliense
São Paulo, 1978.

Ma1uf, R.S~J. - A Expansão do Capitalismo no Campo: o arroz no Maranhão
Dissertação de mestrado/I.F.C.H.-UNICM1P. mímeo
Campinas-SP, 1977.

Martins, J. de S. - O Cativeiro da Terra
Livraria Editora Ciências Humanas
São Paulo, 1979.

- Expropriação & Violência
Edi tora HUCITEC
são Paulo, 1980.

- "A Sujeição da Renda da Terra ao Capital e o Novo Sentido
da luta pela Reforma Agrária", in: Revista Encontros com
a Civilização Brasileira, n9 22.
Editora Civilização Brasileira
Rio, 1980

Marx, K. - Capítulo Inédito D'o Capital
Publicações Escorpião
Porto, 1975.

- O Capital, livro I, vols. 1 e 2
---- Editora Civilização Brasileira

Rio, 1977.
Me110, A. da S. - Nordeste Brasileiro - estudos e impressões de viagem

Livraria José Olímpio Editora
Rio, 1953

1'vbtt•..L.R.B. - "Estrutura e Função das Feiras Rurais no Nordeste do
Brasil". mímeo.
Campinas-SP, 1976.

- A Feira de Brejo Grande
Tese de Doutorado/I.F.C.H.-UNICAMP - Mímeo
Campinas-SP, 1975.

Oliveira, L. de - Minhas Viagens pelo Norte do Brasil
1939.

Palmeira, M. - "Feira e Mudança Econômica"
MUseu Nacional/UFRJ
Rio, 1972.

- Retalhos do Passado
'-Imprensa Nacional

Rio, 1949.

..- numeo.

Pimenta, J.



Pinsk; -J. (erg.) - Capital e Trabalho no Campo
Editora lIDCITEC
são Paulo, 1977.

Pinheiro, I. - O Cariri
Editora

Queda, O. e outro - "Agricultura e Acumul.açào", in: Debate & Crítica
janeiro/junho, 1974.

sá JÚIlior, F. - "O Desenvolvimento da Agricultura Nordestina e a Funçâo das
Atividades de Subsistência", in: Estudos CEBRAP n9 2
São Paulo, 1976.

Servilha, V. - "A Agricultura e a Aa.nnulação de Capital no Brasil"
(texto para discussão)

CEDEPLAR (Centro de Desenvolvimento e Planejmnento Regional)
Belo Horizonte, 1977.

Sistema Nacional de Cadastro - Estatuto da Terra
Gráfica Auriverde Ltda
Rio, 1974.

Studart Filho, C. - páginas de História e Pré-História
Editora Instituto do Ceará
Fortaleza, 1966.

- O Antigo Estado do Maranhão e suas Capitanias Feudais
Imprensa Universitária
Fortaleza, 1960.

Silva, J.G. - Estrutura Agrária e Produção de Subsistência na Agricultura
Brasileira.
Edi tora lIDCITEC
são Paulo, 1978.

SUDENE - Processos de Mercado no Recife
Recife, 1972

Theóphilo, R. - História da Seca do Ceará (1877 a 1880)
Imprensa Inglesa
Rio, 1922

Velho, O.G. - Capitalismo Autoritário e Cmnpesinato
DI FEL
Rio, 1976.

Wanderley, M. de N. B. - Capital e Propriedade Ftmdiária
Editora Paz e Terra
Rio, 1979.

- "Algumas Reflexões sobre o Campesinato do
Nordeste: Conceito e realidade", in: Revista
Ciência e Cultura 29 (5)
Rio, 1977.

107.


