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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo central analisar o processo de 
inserção da economia familiar na indústria de leite e derivados 
do estado do Maranhão, a partir do caso dos produtores 
familiares do assentamento São Jorge. A partir da análise das 
relações travadas no âmbito do arranjo produtivo local da 
pecuária leiteira maranhense, esta pesquisa se constitui como 
um esforço em pensar os impactos e implicações das 
discussões desprendidas a partir do Programa Nacional de 
Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), que resultou na 
elaboração da Instrução Normativa 51. O processo de 
modernização no âmbito da produção de leite maranhense 
implica em um acelerado processo de (re) ajustamento, 
mobilizando por sua vez, a necessidade de incorporação de 
novas tecnologias, saberes e habilidades, que resultou em 
profundas alterações na organização da economia familiar e 
camponesa. Nesse sentido, o trabalho se configura como um 
esforço em verificar as repercussões dessas alterações para os 
produtores da pecuária familiar no assentamento São Jorge. 
 
Palavras-chave: Produção leiteira. Economia familiar. Arranjo 
produtivo local. Modernização econômica. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work is mainly aimed to analyze the process of integration 
of the family economy in the milk industry and derived from the 
state of Maranhão, from the case of family farmers from São 
Jorge settlement. From the analysis of the relationships 
established within the local productive arrangement of 
Maranhão dairy farming, this research is constituted as an effort 
to think the impact and implications of discussions detached 
from the National Program for Milk Quality Improvement 
(PNQL), which resulted in the elaboration of Instruction 51. The 
modernization process under the Maranhão milk production 
implies an accelerated process of (re) adjustment, mobilizing in 
turn, the need to incorporate new technologies, knowledge and 
skills, which resulted in profound changes in the organization of 
family and peasant economy. In this sense, the work is 
configured as an effort to verify the impact of these changes to 
the producers of family livestock farming in São Jorge 
settlement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre modernização econômica vêm ganhando destaque nos últimos 

anos na Sociologia, especialmente nos estudos relacionados à temática do desenvolvimento 

econômico. São pesquisas que buscam demonstrar de que forma o modelo de produção 

capitalista afeta os grupos sociais ditos “tradicionais”, na tentativa de ajustá-los a uma lógica 

econômica moderna de competitividade.   

Nesse contexto, a dinâmica dos mercados globais e sua relação com a produção 

familiar tem sido objeto de intensas reflexões. As abordagens sobre essa temática são 

marcadas por diferentes percepções e modelos de estudo. Dessa forma, a complexidade 

emergente da inserção da produção familiar nos mercados integrados internacionalmente e, 

consequentemente, sua adequação aos modelos de modernização econômica, possibilitam 

a construção de uma vasta escrita teórica, na tentativa de dar conta das várias nuances 

desses processos. 

No caso estudado empiricamente, percebe-se que a produção familiar vem sofrendo 

pressão, resultante das exigências dos mercados globais, em modificar a orientação de sua 

produção. Ou seja, as transformações por que passa a agricultura (familiar) representam a 

necessidade de sua adequação à economia capitalista como reflexo das transformações 

pelas quais passam o próprio capital. (GRAZIANO DA SILVA, 1982). 

Desse modo, a preocupação central deste trabalho é analisar a inserção da 

produção familiar no arranjo produtivo da pecuária leiteira e as repercussões que essa 

inserção promove entre os agricultores familiares, principalmente no que se refere às 

exigências sanitárias quanto à qualidade do leite. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Transformações no setor lácteo brasileiro: exclusão dos agricultores familiares? 

 

A cadeia de produção de leite no Brasil vem passando, nas últimas duas décadas, 

por um intenso processo de transformações que se deve, principalmente, a dois fatores, a 

saber: o fim do controle estatal dos preços tanto para consumidores como produtores, com o 

repasse para a iniciativa privada da responsabilidade de controle de importações que antes 



 

 

                  

era feita pelo governo federal, com o intuito de controlar o abastecimento interno e a 

abertura comercial do Brasil, em congruência com sua integração, ao Mercado Comum do 

Sul (Mercosul), reduzindo as tarifas de importação dos países sul-americanos, e permitindo 

que a Argentina e Uruguai – países fortemente competitivos no mercado do leite – 

confiassem seus investimentos no Brasil, exportando, assim,  o leite a preços inferiores do 

praticado no mercado nacional (SOUZA, 2011). 

A desresponsabilização do Estado em questões de fiscalização e a abertura 

comercial sugerem profundas transformações no âmbito da produção leiteira nacional, ao 

passo que aponta para uma profissionalização e readequação da cadeia produtiva nos 

moldes previstos no mercado internacional. Isso implica num reajuste de competência 

industrial e sanitária na pecuária leiteira, que está ligada principalmente à “qualidade do 

leite”. 

Nesse contexto, foi criado, em 1997, o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 

do Leite (PNQL) que desencadeou uma profunda discussão a respeito da questão da 

qualidade do leite no país. A proposta mais objetiva de tais discussões foi a implantação da 

Instrução Normativa (IN) 51/2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que sugere uma série de exigências quanto à produção de leite no Brasil; 

exigências que dizem respeito aos procedimentos de ordena do leite nas propriedades 

rurais, as condições de sua refrigeração e o transporte do leite até a indústria. 

O grande avanço no que se refere à qualidade do leite, depois da IN 51, está ligado à 

garantia da correta e mais adequada – tendo em vista os parâmetros do mercado 

internacional – coleta do leite. A instrução normativa determina que a qualidade do leite de 

cada propriedade seja verificada a partir da ordenha para que se identifiquem os problemas 

na “origem”; ao contrário do que se fazia antes de sua instauração, onde a qualidade do leite 

era inspecionada no recebimento do leite pela indústria, diminuindo a capacidade de 

correção das possíveis falhas. 

No caso da cadeia do leite, essas mudanças significaram uma readequação dos 

agentes envolvidos na produção, de forma que os setores primários foram pressionados a 

deixarem de serem meros provedores de alimentos (in natura) e consumidores dos próprios 

produtos, pressionando o produtor rural a assumir um status competitivo no mercado lácteo, 

tornando-se, portanto, um produtor de mercadorias. 

Todas as transformações e exigências provindas da cadeia de leite no Brasil, a partir 

dos anos 1990, com a abertura do país à economia global e as exigências de qualidade 

ligadas à sanidade do leite representam assim, para a produção familiar, a necessidade de 

reajustamento a esse novo contexto, o que suscita a incorporação de novas habilidades, 

ligadas a profissionalização e especialização dos produtores. 



 

 

                  

Tendo em vista a extensão territorial e as devidas diferenciações regionais, importa 

analisar as implicações da reorganização da cadeia do leite brasileira levando em 

consideração as respectivas especificidades regionais e locais, sendo que suas 

transformações não serão sentidas da mesma maneira no sul, que possui forte propensão à 

inserção mercadológica, e no nordeste – especialmente no estado do Maranhão –, que 

historicamente foi privado de recursos e incentivo à produção agrícola. 

No contexto maranhense, mais especificamente na microrregião homogênea (MRH) 

de Imperatriz2, as mudanças no mercado de lácteos brasileiro e os parâmetros de qualidade 

exigidos na IN 51implicam na construção de variáveis de classificação, onde se define as 

formas legítimas de produzir leite – ligadas à produção industrial – e formas de produção 

artesanal – que funcionam na informalidade. 

A MRH de Imperatriz é uma microrregião maranhense que, de acordo com os dados 

da Pesquisa Trimestral do Leite do IBGE, de 2006, representa o maior rebanho do estado 

com 22% do total, sendo responsável por metade da produção leiteira estadual. Cabe 

ressaltar que apesar do potencial em relação à produção leiteira, a microrregião de 

Imperatriz, do ponto de vista do registro nos órgãos de fiscalização sanitária, é marcada por 

um alto grau de informalidade3.  

O número elevado de unidades produtoras de leite na microrregião e as novas 

exigências inferidas através da Normativa 51 implicam no aparecimento de eventos para 

conscientização e luta contra a produção informal. Dessa forma, no ano de 2012, o 

Sindicato de Leite e Derivados do Estado do Maranhão (SINDILEITE) solicita, junto ao 

Ministério Público Estadual, medidas de combate à venda do leite in natura e do queijo 

produzido em estabelecimentos informais. 

Nesse contexto, é necessário ampliar os estudos empíricos no que se refere as 

transformações de nível macro econômicas e seus respectivos impactos nas regionalidades 

brasileiras e nos espaços de âmbito local. Daí a importância do investimento nos estudos de 

caso no que se refere às transformações dos espaços agrários e das propriedades dos 

agricultores familiares inseridos nessa dinâmica.  

 

 

                                                           
2
De acordo com o IBGE os seguintes municípios compõem a Microrregião Homogênea (MRH) de 

Imperatriz: Açailandia, Amarante do Maranhão, Buritirana, Cidelândia, Davinópolis, Governador 
Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar 
Fiquene, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Vila Nova dos 
Martírios. 
3
De acordo com a pesquisa de Antonio Silva (2011), 60% das unidades produtivas de leite e 

derivados não possuem registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), no Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE) tão pouco no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_do_Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buritirana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidel%C3%A2ndia


 

 

                  

2.2 Organização do arranjo produtivo local (APL) da pecuária leiteira na microrregião 

de Imperatriz 

 

A definição de arranjo produtivo local discutido aqui se baseia no trabalho do 

sociólogo Paulo Keller (2006) que o conceitua como: 

 
Conjunto de agentes econômicos, políticos e sociais localizados em um mesmo 
território, que desenvolvem atividades econômicas correlatas e que apresentam 
vínculos expressivos de produção, interação, cooperação e aprendizagem (Ibid, p. 
01). 

 

Dessa maneira, quando propõe o estudo dos agentes econômicos, sociais e 

políticos, a definição de APL permite-nos ampliar a análise das relações mantidas na 

produção de leite maranhense para além dos agentes envolvidos na cadeia produtiva, visto 

que estes se revelam fundamentais para compreender a dinâmica da produção no estado 

do Maranhão. 

No caso empírico estudado (assentamento São Jorge) podemos identificar a forte 

presença do Estado4, no esforço de fiscalização das propriedades irregulares e no incentivo 

à modernização e profissionalização do produtor frente às novas demandas apresentadas, a 

partir das transformações que vem ocorrendo nas últimas duas décadas. 

Para tanto, surge à necessidade de avançar no entendimento das relações travadas 

na produção leiteira maranhense, visto que esta depende da intervenção de agentes 

internos – produtores de leite, indústrias de laticínios, supermercados/feiras – e externos – 

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Serviço Brasileiro de 

Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), sindicatos e associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
O Estado necessita criar as disposições necessárias, tais como sistemas de monitoramento, 

mecanismos regulatórios e órgãos executores (SACHS, 2000). No Brasil, assim como na maioria dos 
países da América Latina, o Estado apresenta-se como um agente econômico que intervém e 
participa no mercado, articulado com o capital externo e interno (CARDOSO; FALETO, 2004). 

Fluxograma do APL do leite da MRH de Imperatriz 

Produtor de Leite 

Regulamentação 
Sanitária (IN 51) 

Fiscalização 
(AGED) 

Assistência Técnica 
(SEBRAE) 

Indústria de Laticínio 

Supermercado 

Feiras 



 

 

                  

O fluxograma acima mostra como está organizado o arranjo produtivo do leite no na 

microrregião de Imperatriz, onde diversos agentes se movimentam em torno da produção 

leiteira formando um complexo mapa de interações entre agentes que se distinguem 

enquanto funções e interesses. Nesse sentido, as decisões do produtor são resultantes das 

tensões que ele trava com agentes internos e externos da produção. 

Em relação aos agentes “externos”, consideramos importante para nossa análise a 

atuação da AGED e do SEBRAE. Ambas instituições, ligadas ao Estado, tem tido importante 

papel nos trabalhos de fiscalização e apoio técnico, principalmente para os produtores 

familiares, consolidando-se assim, como agentes fundamentais para a situação atual da 

produção de leite no arranjo produtivo em estudo. 

Nesta perspectiva pode-se observar o esforço da AGED no que se refere às 

operações de fiscalização dos estabelecimentos irregulares que não possuem o selo de 

inspeção sanitária.  

Cada caso é analisado. O grau de comprometimento daquele produto, ai sim agente 
pode tomar uma medida que pode ser desde uma multa até a interdição do 
estabelecimento ou apreensão de produtos. Dependendo do caso que agente vê 
que o produto clandestino que é produzido sem a menor higiene possível ai o 
destino realmente é a incineração (entrevista com Alessandra Lima, médica 
veterinária da AGED-MA, realizada em 30 de abril de 2013). 

 

Da mesma forma, destacamos a forte presença do SEBRAE no que diz respeito à 

assistência técnica, com programas direcionados a diferentes tipos de produtores (familiares 

e não-familiares) a se adequarem às exigências sanitárias sugeridas pela indústria, como 

afirma uma analista do programa Balde Cheio: 

 
Temos tentado intervir na prática desses produtores através de um modelo 
tecnológico, buscando modernizar a produção de leite no município, 
profissionalizando assim os produtores inseridos nela (entrevista com Márcia Maria 
Martins Ferreira, Técnica do SEBRAE, em 24 de janeiro de 2012). 

 

É importante ressaltar que a cadeia produtiva do leite maranhense compreende 

diferentes agentes, tanto no caráter econômico como social e cultural; o que significa dizer 

que tais relações, longe de serem harmoniosas, são marcadas por processos de tensões e 

conflitos entre diferentes interesses e discursos na sociedade. Nessa perspectiva, 

pretendemos analisar as tensões entre os agentes envolvidos no arranjo produtivo do leite 

da microrregião de Imperatriz, destacando suas implicações para a pecuária familiar do 

assentamento São Jorge. 

 

 

2.3 Agricultura familiar e campesinato: de quem estamos falando? 

 



 

 

                  

O debate sobre o lugar do campesinato na economia brasileira nos anos 1970 se 

convergia, em grande parte, para a constituição, no setor agrícola, de uma estrutura 

empresarial nos passos da industrialização e modernização do campo e a consequente 

decomposição e subordinação das unidades familiares e camponesas. As discussões, 

nesse âmbito, foram construídas a partir de uma perspectiva de modernização da agricultura 

e urbanização do meio rural (WANDERLEY, 2009). 

Todavia, os rumos que o campesinato nacional tem trilhado nos últimos anos 

mostram que, apesar das mudanças impulsionadas pela modernização no campo brasileiro, 

a ampliação da concorrência e intensificação das exigências de nível mundial, sua inserção 

no mercado global não significou uma homogeneização e/ou decomposição das unidades 

econômicas baseadas no trabalho familiar. 

Os desafios que atualmente se apresentam, de forma latente, nas discussões sobre 

a agricultura familiar brasileira se constituem numa tentativa de compreender que tipo de 

campesinato está se construindo nesse novo contexto, visto que a esse segmento 

econômico ocupa um lugar importante na economia nacional. 

No âmbito do debate sobre os impactos da integração do homem do campo aos 

mercados globais, podemos destacar duas abordagens principais: por um lado, os 

defensores de uma agricultura familiar capaz de se integrar e adaptar as exigências de 

mercado e, de outro, aqueles que defendem a noção de um campesinato “tradicional” como 

uma forma especifica de funcionamento e reprodução.  

Embora o agricultor familiar seja um conceito que surja munido do desafio de teorizar 

as tensões entre os modelos de produção do sistema capitalista e o modo de vida rural, 

muitas das vezes – e na maioria delas – busca encontrar um lugar conciliador entre ambos. 

Este conceito se figura a partir do desafio de dar conta da “nova agricultura” que surge 

nesse novo contexto. 

Alguns autores como Karl Kaustski (1968) e Graziano da Silva (1982) compartilham 

da idéia de que o campesinato tradicional é cada vez mais pressionado pela capacidade 

expansiva do modelo capitalista de produção a se decompor, proletarizando-se 

gradativamente e transformando-se em um produtor de mercadorias. Esses autores 

enfatizam a capacidade do capitalismo em “destruir as localidades” e, ao mesmo tempo, 

subordinar as unidades produtivas baseadas no trabalho familiar. 

Tal perspectiva representa um avanço no entendimento das mudanças provocadas 

pela integração da agricultura aos modernos mercados globais. Todavia, tal abordagem 

pode significar um risco ao pesquisador menos atento, pois esconde elementos importantes 

para análise das relações no campo, no que se refere à natureza familiar do trabalhador 

rural. 



 

 

                  

Considerada mais “tradicional” e “inflexível”, a noção de campesinato, por sua vez 

consegue dá conta de elementos internos da vida econômica e social do homem do campo, 

permitindo ao sociólogo compreender de maneira enriquecedora os aspectos inerentes da 

propriedade rural e da vida no campo. 

Nesta perspectiva, podemos destacar o trabalho do economista Chayanov (1981), 

que no clássico texto Sobre a teoria dos sistemas econômicos não capitalistas esforça-se 

em compreender o funcionamento interno do campesinato e demonstrar como este se 

diferencia e reivindica certa autonomia em relação ao modelo capitalista de produção. 

 
Ser-nos-á impossível prosseguir uma reflexão econômica contentando-nos com 
categorias capitalistas, pois um sector muito vasto da vida econômica (mais 
precisamente: a maior parte da esfera de produção agrícola) baseia-se, não numa 
forma capitalista, mas numa forma completamente diferente: a da exploração 
familiar sem assalariados (Ibid, p. 479).  

 

Com efeito, é preciso insistir em algumas considerações elaboradas por Wanderley 

(2009) sobre o conceito de campesinato e agricultura familiar. Em primeiro lugar, o 

campesinato tradicional não pode ser concebido como um mundo a parte, isolado do 

conjunto da sociedade. Pelo contrário, as sociedades camponesas se definem como tal a 

partir de sua relação com a “sociedade englobante”, e pelo fato de manterem laços de 

integração e vínculos mercantis. 

Em segundo lugar, este campesinato pode (e deve) ser visto de maneira mais 

restrita, como uma forma especifica de organização (Chayanov, op.cit.). Esse segmento 

econômico pode ser identificado a partir da lógica que integra e orienta a unidade de 

produção. Trata-se de compreender o lugar central da unidade familiar para organização do 

trabalho – dentro e fora do estabelecimento – através da colaboração dos membros da 

família no trabalho coletivo. 

Nesta perspectiva, o estudo da inserção do campesinato na dinâmica global de 

produção capitalista requer do pesquisador o cuidado de não desconsiderar as influências 

externas na dinâmica da organização produtiva familiar. Dessa forma, salientamos para a 

necessidade de compreendê-la, tendo em vista, seu contexto local, global, político e social. 

 

A exploração familiar deve ser analisada em seu conjunto, ou seja, tendo em conta 
diversas entidades que a estruturam. Compreender seu funcionamento significa 
colocar em evidência as diferentes lógicas em função das quais o explorador 
determina suas escolhas fundamentais (LAMARCHE, 1993). 

 

Diante disso, é importante destacar que estas abordagens não são antagônicas; pelo 

contrário, ambas estão imbricadas. O saber tradicional do campo não é mais suficiente para 

orientar o comportamento do camponês, pois a produção agrícola exige cada vez mais dos 



 

 

                  

trabalhadores rurais o domínio de conhecimentos e saberes técnicos ligados à 

modernização econômica. 

Desta maneira, propomo-nos neste trabalho, superar as análises que são elaboradas 

sob estas perspectivas e, dessa forma, dão ênfase aos processos de ruptura, opondo ao 

mesmo tempo, as categorias de camponês (tradicional) e de agricultor (moderno) 

(WANDERLEY, op. cit.). Ao passo que avançamos para uma análise que considere os 

elementos de continuidade e rupturas entre as duas categorias, enfatizando os processos 

de resistência e adaptação na relação entre passado e presente desses agricultores. 

 
Há, portanto, a considerar a capacidade de resistência e de adaptação dos 
agricultores aos novos contextos econômicos e sociais. Não é mais possível explicar 
a presença de agricultores familiares na sociedade atual como uma simples 
reprodução do campesinato tradicional, tal como foi analisado pelos “clássicos”. 
Esteve e está em curso, inegavelmente, um processo de mudanças profundas, que 
afetam precisamente a forma de produzir e a vida social dos agricultores e, em 
muitos casos, a própria importância da lógica familiar. Porém, parece evidente que a 
“modernização” desta agricultura não reproduz o modelo clássico da empresa 
capitalista, e sim o modelo familiar (Ibid, p. 189). 

 

Por certo é que ambos os conceitos se complementam em muitos aspectos, 

enriquecendo ainda mais o debate sobre as tensões econômicas e sociais no campo 

brasileiro. Nessa perspectiva, consideramos de fundamental importância acionar as noções 

de agricultura familiar e campesinato como ferramentas teóricas interdependentes (e não 

polares), ao passo que, mobilizar ambas ao mesmo tempo, permite ao cientista social 

compreender as implicações da inserção do homem do campo na dinâmica de produção 

capitalista sem perder de vista sua especificidade, lógica interna e relativa autonomia. 

 

 

2.4 Impactos do processo de modernização do APL do leite para produção familiar 

 

No assentamento São Jorge, identificamos dois tipos principais de estratégias 

acionadas pelos agricultores que possuem na pecuária leiteira um importante componente 

de sua reprodução econômica. Num primeiro caso temos os produtores que conseguem se 

inserir no arranjo produtivo através da articulação com indústrias especializadas na 

produção de leite e derivados – os laticínios. Num segundo caso temos aqueles produtores 

que fornecem o leite produzido às chamadas “queijeiras”, que são em geral, instalações 

especializadas na fabricação de queijos. 

Como dito anteriormente, existem no assentamento dois tanques de resfriamento 

instalados, um do laticínio Bethe, que possui maior inserção na região, e outro do laticínio 

Palate – grande empresa paulista, que recentemente se inseriu na disputa pelos 

fornecedores. Todo o leite produzido e comercializado é armazenado nos tanques, para 



 

 

                  

manter o produto na temperatura exigida na IN 51. O tanque de resfriamento do Laticínio 

Bethe encontra-se instalado no terreno da associação de produtores do PA São Jorge, ao 

passo que o do Laticínio Palate encontra-se instalado no lote de um assentado. 

Além da existência destes estabelecimentos, estão também presentes no 

assentamento as chamadas “queijeiras”, instalações que se caracterizam pela produção de 

queijos na região e não possuem a certificação da vigilância sanitária (SIF, SIE ou SIM). O 

leite comercializado junto às queijeiras é desnatado, retirado o soro, que por sua vez, é 

entregue ao fornecedor. 

Um dos pontos que nos chamou atenção foi o processo de especialização que a 

produção leiteira no assentamento tem provocado. De produtor, criador e cultivador de 

diversas culturas, esse agricultor familiar tem deixado práticas tradicionais, apreendidas 

através do convívio familiar e social, e se adequado ás novas formas, vinculadas 

principalmente à estrutura do arranjo produtivo do leite na microrregião em análise. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a produção de leite na região do estudo está 

passando por um processo de modernização ou de industrialização, que, em última 

instância, significa a passagem de uma atividade de apropriação das condições naturais 

existentes para uma atividade de fabricação dessas mesmas condições, quando ausentes. 

(GRAZIANO DA SILVA, 1982). 

Em sua maioria, os produtores de leite do assentamento, têm na atividade agrícola, 

de plantio e cultivo de diversas culturas, prática econômica essencial na composição de seu 

sistema cultural; esta representa elemento importante no processo de socialização primária 

desses agentes. 

A incorporação do trabalho agrícola, o lidar com a terra e o cultivo diversificado, foi 

incorporado ao sistema cultural e de trabalho dos grupos familiares assentados através de 

sua experiência familiar – um aprendizado que é passado de pai para filho, de geração a 

geração. Porém, a chamada atividade de roça está cada vez mais vinculada ao passado 

desses agentes, ao passo que esta prática tem se distanciado do futuro dos assentados. 

As dificuldades encontradas para o manuseio da terra e cultivo agrícola no 

assentamento, aliada com a facilidade em fornecer leite para as indústrias de laticínios, têm 

feito com que os agricultores familiares da região optem pela pecuária de leite. Esta tem 

sido a principal estratégia de manutenção dos grupos familiares estabelecidos no 

assentamento. 

Pesquisador: Mas me diga uma coisa? Tem muitos companheiros aqui que tão 
ficando só com gado mesmo né?  

Produtor: É aquilo que eu tô falando o pessoal tão achando mais vantagem no leite. 
Por que na verdade não tem apoio pra botar roça aqui. Por que a roça já foi o tempo. 
Lá em casa eu botava as vez quatro linhas de roça. Trabalhava muito e o que 
apanhava num dava nem pra comer. Arroz plantava, morria tudo. Feijão enxuga 
tudo. Tudo desorganizado. Um mato danado acabando com tudo. E agente 



 

 

                  

correndo... E é isso ai que faz as pessoas desistir. Por que não tem um incentivo. Eu 
tenho terra que é plana. Tinha como eu fazer um campo agrícola ali de um alqueire 
se eu quisesse trabalhar com roça. Tem como eu plantar, mas ai como se não tem 
incentivo? A questão do adubo às vezes você quer plantar. Ali em casa tem uma 
terra ali que dava pra plantar horta, tomate. Mas como plantar se agente não tem 
conhecimento? Se na hora que um bicho vem e corta e você não tem quem chamar. 
Nós têm muita terra e nós estamos pobre.  

 

No assentamento São Jorge é possível observar um processo de mudança, que tem 

implicado na especialização dos grupos familiares. Essa especialização, não possui apenas 

o lado negativo como a desvalorização do trabalho agrícola e o desmantelamento do 

sistema cultural dos grupos familiares, mas também aspectos positivos, como o aumento 

considerável na renda monetária do estabelecimento familiar e uma gestão mais controlada 

do trabalho familiar, visto que as atividades de manejo dos animais e comercialização da 

produção, apesar de diárias, requerem menos horas de trabalho diário que a produção 

agrícola. 

O tempo é meio corrido, mais agente consegue. O leite, ele é um dinheiro bom, 
assim... Por que até 09h da manhã, você já ganhou né. Da roça, assim, do braçal, o 
leite é o melhor que tá tendo. Por que se você ganhar uma diária hoje no braçal aqui 
na roça, você vai ganhar uma diária aqui que é trinta reais. E às vezes você vai tirar 
um leite pouco, vamos dizer assim, vai tirar 50 litros pra cá. Você vai fazer trinta ou 
quarenta reais. Você vai fazer até oito horas. Até oito horas você botou ele no 
tambor. Ai você tá garantido. Então a vantagem é essa. Ai, a partir dai, vamos dizer: 
é lucro. Você pode arrumar uma cerca. Você pode ir roçar um pasto. Você pode ir 
pra roça. Ou pode até dar um banho e se aquetar um pouco e esperar dar meio dia 
pra prender o bezerro de novo. Essa é a vantagem (entrevista realizada com o 
produtor Jonas no assentamento São Jorge em 24 de outubro de 2013). 

 

O processo de mudança verificado entre os agricultores familiares do assentamento 

não está vinculado somente a sua intensa participação na pecuária de leite, mas se estende 

a outras esferas do trabalho, ligadas principalmente à inserção de um novo agente no 

arranjo produtivo do leite. A partir da entrada dos laticínios no assentando, percebe-se um 

significativo processo de desaparecimento dos criadores de porcos na região. Antes da 

instalação dos resfriadores dos laticínios, por volta do ano de 2005, a maioria dos 

produtores de leite da região fornecia o produto, em geral, às chamadas queijeiras. O 

fornecedor de leite do assentamento São Jorge, quando comercializa com as queijeiras, 

recebe em troca o soro, que é retirado do leite depois de desnatado. Esse soro é utilizado 

pelos agricultores para composição de 80% da alimentação de porcos. 

O estabelecimento dos laticínios no assentamento, que por sua vez não fornecem 

soro, intensifica o processo de desaparecimento dos criadores de porco da região. 

Por que assim hó! No inicio que tinha essas queijeiras mesmo lá em 
Cidelândia.Tinha um cara que tinha queijeira lá. A justiça mandou fechar. Mais ai ele 
pegava e vinha com uma carrada de tambor de soro. Antes do Chico, vinha com 
uma carrada de tambor. Já tinha o tambor ali pra botar o soro. Ai o cabra criava um 
porquin tal, e tal. Mas na hora que diz assim: fechou! Acabam os porcos também. 
Então os cabra visavam dois lucros. Era do leite e o resultado na engorda do porco 
com o soro.  



 

 

                  

 

A chegada da indústria no assentamento São Jorge foi promovida pelos próprios 

produtores de leite. O que motivou esses produtores a buscarem os laticínios como opção 

de comercialização foi à insegurança dos agricultores em comercializar com as queijeiras, 

por conta dos recorrentes calotes ou atrasos no pagamento aos produtores. Tal situação se 

contrapõe à segurança oferecida pelos laticínios em relação à realização e pontualidade dos 

pagamentos. Porém, o estabelecimento dos laticínios no assentamento, que por sua vez 

não fornecem soro, intensifica o processo de desaparecimento dos criadores de porco da 

região. 

 

 

3 CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Vimos que o sistema produtivo leiteiro passou por algumas mudanças em âmbito 

nacional, resultantes principalmente do fim do controle dos preços do leite por parte do 

Estado e da comercialização aberta com países vizinhos. Essas mudanças impactaram 

diretamente a questão sanitária desse produto, sobretudo, a higienização nas fases de 

coleta e transporte. Dessa forma, todos os agentes envolvidos na produção láctea tiveram 

que se adequar às normas estabelecidas pelo PNQL. Isso atingiu diretamente os produtores 

familiares que tinham o leite como um dos principais produtos da renda, na medida em que 

tiveram que se ajustar às novas exigências de qualidade, assumindo uma postura 

competitiva no mercado. 

Essas alterações foram sentidas pelos agricultores do assentamento São Jorge que, 

estando inseridos em um arranjo produtivo local (da pecuária leiteira da MRH de Imperatriz), 

buscaram acionar estratégias para a manutenção da reprodução econômica. Enquanto 

alguns conseguiram inserir-se no arranjo produtivo, articulando-se com as indústrias de 

laticínios da região, outros produtores permanecem na informalidade fornecendo o leite 

produzido às “queijeiras” da região. 

A instalação dos laticínios no assentamento fez com que o agricultor familiar e/ou o 

camponês já não exerçam mais as atividades de criação de animais (como porcos) e cultivo 

agrícola na mesma intensidade de antes, na medida em que a pecuária leiteira surge como 

a alternativa mais viável e segura de manutenção da renda familiar.  

O processo de mudança verificado entre os agricultores familiares do assentamento 

analisado foi proporcionado pela necessidade de inserção desses agentes em um projeto de 

modernização econômica e industrialização da pecuária leiteira que, em última análise, 

insere-se em uma dinâmica global de produção capitalista e desenvolvimento econômico. 
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