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Resumo 

Trata-se de uma investigação realizada na Comunidade Tradicional Raizama localizada em 
Jangada∕MT. Nesta comunidade, encontram-se trabalhadores(as) rurais que sobrevivem da 
criação de pequenos animais para subsistência e da produção associada da farinha de 
mandioca que ocorre historicamente na comunidade em um espaço chamado farinheira. A 
partir do materialismo histórico dialético tem-se como objetivo apresentar a importância 
deste espaço coletivo de labor e socialização para a comunidade, bem como descrever a 
organização do processo de trabalho que ocorre de forma associada no local. A coleta de 
dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas, registros fotográficos e filmagens. 
Observou-se elementos da produção associada muito presentes na organização da produção 
na farinheira, como a autogestão, a coletividade e a cooperação. Estes princípios fazem 
parte da forma como a comunidade organiza a sua existência fazendo com que possua uma 
específica concepção de mundo e de trabalho. 
Palavras-chave: Trabalho. Produção Associada. Raizama. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente texto aborda parte dos resultados da pesquisa de Doutorado em Educação 

(UFMT), na linha de pesquisa Movimentos Sociais, Políticas e Educação Popular, 

concluída em 2018 e que foi realizada na Comunidade Tradicional Raizama localizada no 

município de Jangada no Estado do Mato Grosso.  

No entanto, antes de apresentarmos a Comunidade Raizama e sua organização 

associada/coletiva para a produção da vida material e imaterial, faz-se necessário explicar 

que o trabalho é o conceito fundamental para entender o desenvolvimento da sociedade. 

Ele representa a atividade racional humana, atuando sobre bens naturais ou matérias-

primas, utilizando-se de instrumentos de produção ou meios de trabalho. Assim, este se 

caracteriza em sua dimensão ontológica como sendo a ação humana que produz a vida, a 

produção do próprio homem e das relações sociais.  

Porém, a divisão social do trabalho imposta pelo sistema capitalista às massas 

trabalhadoras alienam sua força de trabalho pelo único direito de sobrevivência. Desta 

forma, entende-se que o trabalhador não produz mais para si, mas para o capital, por isso 
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não é mais suficiente que ele apenas produza. Ele precisa produzir mais-valia. A produção 

capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é essencialmente produção de mais-

valia (MARX, 1973).  

Desta forma, mediante a este sistema que mantém o domínio sobre grande parte dos 

seres sociais e como forma de resistir a esta divisão social do trabalho, as trabalhadoras e 

os trabalhadores têm buscado (rememorado) outras formas de sobrevivência, sendo uma 

delas através da organização do trabalho e da vida baseada na propriedade coletiva dos 

meios de produção, também chamada de produção associada. 

Esta produção associada, como produto das condições históricas e concretas, se 

apresenta enquanto uma estratégia criada pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores para 

organizar a vida e o trabalho podendo levar à emancipação do capital, a um novo projeto 

societário e à liberdade como sujeitos históricos (CAETANO e NEVES, 2014). São 

características importantes de práticas econômico-culturais onde os espaços/tempos do 

trabalho de produzir a vida associativamente são organizados de forma autogestionária, 

sem a exploração da força de trabalho do outro, sem obtenção de lucro e pautado na 

solidariedade.  

Assim ocorre na Comunidade Tradicional Raizama que está localizada no 

município de Jangada distante 110 km da capital do Estado do Mato Grosso – Cuiabá. 

Nesta comunidade, encontram-se por volta de 701 famílias - agricultoras(es) familiares - 

que vivem da colheita de frutas, verduras e legumes, bem como da criação de pequenos 

animais e da produção da farinha de mandioca através da Associação dos Produtores 

Rurais da Raizama I.  

Uma das principais características dessas comunidades tradicionais é o seu modo de 

produção que é próprio de sociedades em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, 

onde há grande dependência dos recursos naturais e onde a dependência do mercado já 

existe, mas não é total. Estes seres humanos desenvolvem uma maneira especial de ser, 

viver e de garantir sua sobrevivência, fundamentada em características como a igualdade, 

solidariedade e no viver em conjunto, além de compartilhar a mesma visão de mundo e de 

sociedade.  

Assim, a produção associada representa a dinâmica da realidade material e imaterial 

da trabalhadora e do trabalhador, ou seja, é o que permite entender os significados que o 

                                                           
1 Este número é uma média que foi calculada com base nas informações apresentadas nas entrevistas realizadas. 
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trabalho adquire na vida das pessoas, os comportamentos, as interações entre o grupo, os 

processos de sociabilidade e mecanismos de controle. 

Temos assim, como objetivo deste texto apresentar a importância do espaço 

coletivo de labor e socialização para a comunidade (farinheira), bem como descrever a 

organização do processo de trabalho que ocorre de forma associada no local. 

Tomando por referência os objetivos expostos, partimos do materialismo histórico 

que possibilita uma reflexão dialética sobre a relação existente entre trabalho e a produção 

da vida material e imaterial, tendo como base os processos históricos, econômicos, sociais 

e culturais e, por outro lado a relação a uma objetiva realidade concreta. Dessa forma, a 

pesquisa foi realizada no espaço coletivo de trabalho e socialização chamado “farinheira”. 

A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas2, registros fotográficos e 

filmagens. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM RAIZAMA A PARTIR 
DA PRODUÇÃO ASSOCIADA 

 

2.1 Comunidade Tradicional Raizama em Jangada/MT 

 

A Comunidade Tradicional Raizama está localizada no município de Jangada 

distante 110 km da capital do Estado do Mato Grosso – Cuiabá (imagem 01). De acordo 

com o censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

o município de Jangada contava com 7.696 habitantes, sendo 2.946 (38,28%) residentes na 

cidade e 4.750 (61,72%) no campo onde estão os habitantes de Raizama. Estes números 

não acompanham a média estadual e brasileira, pois segundo o mesmo censo, em Mato 

Grosso, do total de 3.035.122 pessoas, 2.482.801 pessoas vivem na cidade (81,80%) e 552. 

321 (18,20%) estão no campo. Já os números no país apontam que 84,4% da população 

brasileira vivem na cidade e 15,6% estão no campo. Percebemos com isso, como o 

município de Jangada ainda é bastante rural, e também como a atividade agrícola possui 

muita importância econômica para o local, principalmente a atividade dos pequenos 

produtores rurais moradores das comunidades tradicionais localizadas no município.  

Já o nome Raizama foi dado à comunidade devido às numerosas raízes existentes 

no córrego (chamado pela comunidade de corixo) que passa pelo local.  

                                                           
2 Todos(as) os(as) entrevistados(as) autorizaram por escrito e oralmente (filmagens foram feitas e arquivadas) a utilização 
do seu nome e da sua imagem na tese e em trabalhos posteriores (para fins acadêmicos) oriundos da pesquisa. Além 
disso, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMT. 
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Imagem 01: Localização da Comunidade Tradicional Raizama 

 

                      Fonte: Organizado pelo Prof. Dr. Emerson Santos (Depto. Geografia/UFMT - 2017) 

 

 

O acesso até a comunidade é feito a partir de Cuiabá pela MT – 010, estrada 

pavimentada, até Acorizal, totalizando 63 km. Saindo de Acorizal, ainda pela MT-10 

chega-se ao trevo da BR 163/364 que dá acesso ao município de Jangada totalizando mais 

16 km. De lá até a Comunidade Raizama são mais 31 km de estrada não pavimentada 

(geralmente em bom estado de conservação). 

Encontramos na comunidade, além de trabalhadoras e trabalhadores rurais, alguns 

servidores públicos municipais, muitos aposentados rurais (basicamente os maiores de 70 

anos) e outros que se consideram desempregados por não possuírem um trabalho 

assalariado (geralmente são os mais jovens que se reconhecem nesta situação). 

Na comunidade existe ainda a Associação dos Produtores Rurais da Raizama I que 

retomou a produção associada da farinha de mandioca que ajuda a suplementar a renda 

familiar na comunidade. Esta, por sua vez, muito conhecida em toda baixada cuiabana pela 

sua qualidade.  

 

2.2 A farinheira e o processo de organização do trabalho 

 

Produzir a farinha de mandioca sempre foi um costume para as trabalhadoras e 

trabalhadores de Raizama. Porém, nem sempre existiu um espaço destinado a esta prática, 
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pois as famílias sempre produziram cada uma em sua casa, com seus utensílios 

rudimentares (também chamadas de tecnologias sociais) e, às vezes, contando com a ajuda 

dos vizinhos. 

Os espaços chamados de farinheiras só surgiram na região, bem como em Raizama, 

no final da década de 1980. Segundo relatos dos nossos entrevistados e entrevistadas os 

recursos eram disponibilizados através de projetos voltados aos pequenos produtores 

rurais, porém só poderiam ser utilizados por eles através de associações ou cooperativas. 

Através destes projetos, as associações poderiam receber recursos financeiros, pequenos 

tratores e até mesmo vacas leiteiras para ajudar na subsistência desses pequenos 

agricultores.  

Assim, as trabalhadoras e os trabalhadores da região se organizaram com a ajuda do 

Estado, da Prefeitura do Município de Jangada e da EMATER3 para criar associações que 

pudessem receber os referidos recursos. Foi então que surgiu em 10 de fevereiro de 1988 a 

Associação dos Produtores Rurais da Raizama I. Após a primeira reunião todos os(as) 

associados(as) decidiram direcionar os esforços para a construção da primeira farinheira na 

comunidade que foi edificada totalmente de madeira e palha e envolveu a participação de 

todos da associação, 

Este espaço era bastante pequeno e precário, além de possuir um beiral muito 

baixo, contava apenas com um motor a gasolina. A falta de estrutura resultou em um 

incêndio que destruiu totalmente a farinheira. Com isso, as associadas e os associados 

novamente tiveram que resolver o que fazer mediante o estrago que foi imenso, pois neste 

momento a farinheira já tinha um papel muito importante na existência de todas(os). 

E assim surgiu a farinheira que hoje conhecemos e que foi construída a partir de 

vários mutirões sendo inaugurada em 25 de março de 1992.  De acordo com os relatos, este 

segundo barracão, agora feito de concreto, foi construído com o apoio do Prefeito de 

Jangada na época, que doou materiais de construção e também a força de trabalho de um 

pedreiro para ajudar os associados na construção durante os mutirões. Além da construção 

ser de melhor qualidade e estar localizada agora em um terreno comprado com recursos da 

própria associação (através da doação de capital de todos os associados), os equipamentos 

também foram dispostos de uma forma que pudessem ter maior durabilidade, inclusive o 

motor a gasolina foi trocado por um motor a diesel para que não houvesse tantos 

problemas de manutenção.  

                                                           
3 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Mato Grosso. 
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Já em meados de 2014/2015 através de um projeto da Empresa Mato-grossense de 

Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER4 alguns equipamentos foram 

conseguidos para agilizar e facilitar o processo da produção da farinha de mandioca. 

Durante mais de um ano a torradeira, a prensa e o triturador elétricos, bem como a nova 

peneira ficaram guardadas esperando a farinheira de Raizama passar por uma reforma, pois 

no espaço que existia não seria possível a instalação dos novos equipamentos.  

E com isso, no decorrer do ano de 2016, ocorreram diversos mutirões (geralmente 

aos sábados) para a reforma da farinheira. Desta forma, em outubro de 2016, a farinheira 

recebeu os novos equipamentos que foram entregues pela EMPAER e prontamente foram 

instalados pelos associados. Em dezembro do mesmo ano, a produção da farinha de 

mandioca recomeçou em Raizama com muita força, para a alegria de todos os que se 

envolveram na reestruturação do espaço e que lutaram coletivamente para a concretização 

deste projeto.  

Desta forma, desde 1988 a Associação dos Produtores Rurais da Raizama I vem 

tentando organizar e orientar as ações de suas associadas e seus associados. Nestes 30 anos 

de existência, estas trabalhadoras e trabalhadores já passaram por diversos momentos de 

dificuldades, bem como de alegrias na farinheira, alguns períodos em que houve uma 

acentuada queda na produção e, automaticamente, na venda da farinha e outros períodos 

em que a fila para usar o espaço chegava a 60 dias de espera, tamanha era a procura. 

É importante ressaltar que, mesmo antes da criação da associação, as relações 

familiares, as redes de proximidade e a ajuda mútua já existiam em Raizama e eram 

conduzidas pela recriprocidade camponesa também compreendida como “dinâmica da 

dádiva” criadora de sociabilidade. E justamente por isso, acreditamos que a associação 

(farinheira) tenha tido êxito, pois, historicamente, a comunidade possui uma estrutura 

baseada no parentesco e conduzida pelo princípio da reciprocidade, ou seja, Raizama tem 

como base de organização material e imaterial o trabalho coletivo que também chamamos 

de produção associada. O que muito facilitou a organização e manutenção de uma 

associação.  

Desde sua reinauguração, em 25 de março de 1992, a farinheira representa a base 

de subsistência de todas as famílias de Raizama. A associação sempre manteve uma 

agenda para organizar a produção das famílias permitindo que todos pudessem utilizá-la da 

mesma forma, e isto sempre aconteceu coletivamente.  
                                                           
4 A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) foi criada em 1992 através da fusão 
entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MT), a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Empa) e a 
Companhia de Desenvolvimento Agrícola (Codeagri). 
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Além disso, para fazer parte da associação, a trabalhadora e∕ou trabalhador rural de 

Raizama deve pagar uma taxa fixa de 250 reais (geralmente uma pessoa por família faz 

parte da associação) e 08% da produção da farinha para manutenção da associação e do 

espaço da farinheira. Caso alguém que não seja associado queira usar o espaço deve pagar 

12% da produção (vende e coloca o dinheiro no caixa da associação) como taxa e agendar 

como os demais associados.  

A produção da farinha sempre ocorreu a partir da “Troca de Dia” onde uma família 

coopera com a outra sem utilizar pagamento em dinheiro por este trabalho, mas sim 

dispondo do seu tempo para ajudar, sabendo que, em outro dia, outras famílias a ajudarão, 

conforme explica a Sra. Robertina Sales (2015): “Troca de dia aqui tem também, por 

exemplo, se eu vou fazer a farinha aí junta uma quantidade de que eu vou precisar para 

aquele dia e vai lá e me ajuda. Aí quando essa pessoa que me ajudou vai fazê eu vou lá e 

ajudo, isso a gente chama de troca de dia” (informação verbal)5.  

Já o Sr. Galdino Sales (2017) complementa:  

 
A troca de dia ali é assim, a madrugada pra descascar mandioca, é tudo mundo 
junto, agora pra torrá, pra fazê-lo a farinha já, aí ocê vê, na época ocupava oito 
pessoa, aí ocê vai troca o seu dia com essa oito pessoa. Ai ele vai fazê e ajuda ele 
também. Cada um tem seu dia. Só as troca que é diferente, um dia eu ajudo 
fulano, aí outro dia ele que me ajuda (informação verbal)6. 

 

Observa-se, assim, que o todo o trabalho na farinheira sempre foi realizado de 

forma associada e autogestionária. Estas trabalhadoras e trabalhadores não valorizam o 

lucro e nem permitem a exploração da força de trabalho do outro, pois toda a produção é 

pautada na solidariedade que vai além do âmbito material. Segundo Vazzoler (2004), no 

campo é comum o desenvolvimento de formas mais rudimentares de cooperação, tais 

como os mutirões, as trocas de dias de trabalho, as roças comunitárias. Essas formas de 

cooperação vêm dos tempos da colonização até os dias atuais.  

Este tipo de cooperação autogestionária, em que as trabalhadoras e os trabalhadores 

utilizam de maneira conjunta os meios de produção e o compartilhamento das decisões, 

tem sido a forma associativa melhor utilizada pela comunidade na luta pela sua existência e 

resistência. 

A autogestão pode ser entendida como a propriedade coletiva dos meios de 

produção e sua administração democrática, com a participação por igual de todos os que 

trabalham no espaço de produção, com cada pessoa tendo direito a um voto na tomada de 

                                                           
5 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 12 de agosto de 2015. 
6 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 01 de maio de 2017. 
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decisões (SOUZA, 2011). Totalmente diferente do que acontece no capitalismo, estas 

iniciativas buscam a construção de uma alternativa superior à heterogestão que aliena a 

força de trabalho dos seres humanos. Tem-se a consciência de que o objetivo maior destas 

práticas autogestionárias e associativas é a emancipação do ser humano do trabalho 

repetitivo e alienado, além da construção de outro sistema que incorpore as dimensões 

econômica, política, social, ambiental e cultural, que garanta a sobrevivência com 

dignidade de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores rurais.  

O Sr. Antônio Sales (2016), nos explica a importância do trabalho coletivo 

desenvolvido historicamente na comunidade: 

 

[...] eu por exempro entendo que o coletivo é o jeito melhor. Um ajudano o 
outro. Sempre foi assim. Assim, pra quem é fraco é melhor. Fraco assim de 
dinheiro. Aqui ainda tem interesse de um ajudar outro. Muitas coisa que ainda 
faz é desse memo jeito. Isso vem de longe. Prefere do jeito que tá acostumado 
(informação verbal)7. 

 

Entendemos que os laços de pertencimento, solidariedade e compartilhamento são 

reforçados por todos serem donos da farinheira e por repartirem os frutos do trabalho de 

forma igualitária. Assim, não há exclusão social e muito menos competitividade. Além 

disso, Hobsbawm (2015, p. 117), nos explana que: 

 

O trabalho manual coletivo é, por tradição, uma atividade bastante ritualizada, 
profundamente entrelaçada com a estruturação ritual das vidas dos indivíduos e 
das coletividades sociais, os ciclos das estações do ano, início e fim, os ritos de 
passagem e tudo o mais. Tanto os lugares de trabalho quanto os grupos de 
trabalho são estruturados e, com frequência, coesos. 

 

Assim, em Raizama, a produção da farinha de mandioca vai se concretizando no 

dia-a-dia do trabalho associativo e nas relações que os trabalhadores estabelecem entre si. 

Pois, diferentemente de uma empresa privada – em que o trabalho é a manifestação da 

valorização do capital, local onde se controla abusivamente as trabalhadoras e∕ou 

trabalhadores, espaço em que a força de trabalho é uma mercadoria e onde o empresário 

toma todas as decisões sobre técnicas, controle e gestão – os espaços coletivos de produção 

ou espaços associativos apresentam formas de organização que visam prover os meios de 

vida destes seres humanos através da cooperação e da autogestão, não apresentando 

conceitos como salário e lucro. Conforme explica Kraychete (2011), as condições efetivas 

de um espaço associativo têm por objetivo a reprodução de uma determinada relação social 

                                                           
7 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 01 de maio de 2016. 
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de produção, marcada pela condição de não mercadoria da força de trabalho e pela 

apropriação do resultado do trabalho pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores associados, 

conforme as regras por eles definidas. Esta forma social de produção suscita e requer 

mecanismos democráticos de controle e de gestão.  

A produção da farinha de mandioca em Raizama sempre ocorreu com base nos 

processos historicamente desenvolvidos pelas trabalhadoras e trabalhadores da 

comunidade. Anteriormente, era produzida em casa e de forma mais artesanal através de 

sucuris e torradeiras manuais, conforme relata o Sr. Antônio Sales (2016): “Fazia o ralinho 

de latão, de pedaço de latão, e por aqui tinha muito aquele urubamba, fazia o espremedor. 

Fazia com sucuri8, trançava o sucuri e fazia. Assim que fazia, aí relava a mandioca, fazia a 

massa, relava no ralo e prensava e fazia a farinha. Torrava no forno de barro” (informação 

verbal)9.  

Posteriormente, a farinha passou a ser produzida em um espaço construído 

especificamente para este trabalho. No entanto, os processos ainda continuavam artesanais, 

pois, apesar de existir uma prensa, uma torradeira movida a gasolina e um espaço maior, as 

etapas de produção ainda eram manuais. Com a reinauguração da farinheira em 1992, o 

espaço ganhou uma torradeira com motor movido a diesel que já ajudou bastante, pois 

segundo relatos das trabalhadoras e trabalhadores este motor pouco quebrava em relação 

ao anterior.  Foi somente em 2016 que os novos equipamentos elétricos (triturador, prensa, 

peneira e um forno aberto) chegaram e foram instalados para utilização de todos da 

comunidade.  

Contudo, apesar do novo espaço e dos novos equipamentos, a produção da farinha 

continua ocorrendo de forma coletiva, a partir da “troca de dia”, além disso grande parte 

dos processos ainda são realizados de forma artesanal. Esta forma de organização do 

processo de trabalho que chamamos de artesanal também pode ser compreendida como 

uma tecnologia social, pois envolve diretamente a participação dos(as) trabalhadores(as) da 

comunidade e seus saberes historicamente construídos em busca de uma melhoria na 

qualidade de vida de todos. Segundo Rios; Lima (2016, p. 95): 

 
[...] as Tecnologias Sociais, que são baseadas na disseminação de soluções para 
problemas voltados às demandas de alimentação, recursos hídricos, educação, 
habitação, saúde, meio ambiente, renda, trabalho, cultura, dentre outras. Podem 
ainda aliar saber popular com conhecimento técnico-científico, sendo libertadora 

                                                           
8 É um instrumento utilizado na produção artesanal da farinha de mandioca. Coloca-se a mandioca ralada dentro deste 
tipo de cilindro para que a mesma possa ser torcida∕espremida e assim perder o máximo de umidade possível para que 
depois possa ser torrada. Atualmente este processo é feito em uma prensa mecânica. 
9 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 01 de maio de 2016. 
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de potencial físico e financeiro, bem como da inventiva do produtor direto – o 
trabalhador, não promovendo diferenças entre patrão e empregados e agregando 
capacidade de viabilizar economicamente os empreendimentos autogestionários, 
assumidos por trabalhadores, bem como o empoderamento coletivo e 
comunitário noutra lógica de desenvolvimento, o desenvolvimento local.  

 

Mesmo sendo muito utilizados pelas comunidades tradicionais, estes 

conhecimentos não são reconhecidos pela sociedade como um tipo de tecnologia, sendo 

necessária a sua problematização e definição. Além disso, é importante evidenciarmos que 

as tecnologias sociais buscam a produção coletiva e democrática considerando as 

realidades locais e buscando soluções de problemas como, por exemplo, a exclusão social.  

Novaes; Dias (2009) nos explicam ainda que as tecnologias sociais possuem 

características como: são adequadas aos pequenos produtores e não ao mercado; buscam a 

satisfação das necessidades humanas estimulando a criatividade e os conhecimentos 

dos(as) trabalhadores(as); e podem ser capazes de propiciar economicamente cooperativas 

e associações populares.  

Assim, encontramos em Raizama uma organização coletiva do processo de trabalho 

que nasce da sabedoria popular e engloba também conhecimentos científicos a partir da 

utilização de novos equipamentos elétricos. Desta forma, de acordo com os relatos 

colhidos e as observações realizadas, pudemos compreender todo o processo de tratamento 

da mandioca até o resultado final quando se tem a farinha ensacada e pronta para ser 

consumida e vendida: 
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Imagem 02: Fluxograma com as primeiras etapas da produção da farinha de 

mandioca 

 

Fonte: Fotos e organização da autora (2017) 
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Imagem 03: Fluxograma com as últimas etapas da produção da farinha de mandioca 

 

Fonte: Fotos e organização da autora (2017) 

 

 

Depois de ensacada e pesada, a farinha é entregue a um atravessador que estipula a 

quantidade que irá levar e o preço que irá pagar. Em nenhum momento da história da 

Associação dos Produtores Rurais da Raizama I a farinha de mandioca foi vendida 

diretamente ao consumidor.  Mesmo depois da reestruturação do espaço, a farinha continua 

indo para as mãos dos atravessadores, conforme explica a Dona Maria (2016): “Só com os 

atravessador. Nós memo dessa associação nunca levou pra cidade. Só os atravessador. E aí 

o preço é deles né. E lá pra eles sobem e pra nós só vai caindo” (informação verbal)10.  

 

                                                           
10 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 10 de setembro de 2016. 
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Já a Sra. Justina Nunes (2016) complementa: 

Os compradô que arruma preço. Hora que eles quer comprá mais barato eles vem 
falano que lá é, agora não sei quantos que tá, mas se ele fala que lá é cem, ai ele 
paga no daqui oitenta, mas as veiz lá tá duzentos mas ele fala que tá cem, ai aqui 
ele paga oitenta. Ai vende. Ai a hora que ele fala que lá subiu um pouquinho, ai 
eles paga a quantia que eles fala que subiu. É, se lá tá duzentos e eles fala que tá 
cinquenta, só pra comprá por cinquenta aqui (informação verbal)11. 

 

Observamos que são os atravessadores que definem o valor do saco de farinha de 

mandioca e dependendo das condições do mercado abaixam ou aumentam este preço, 

fazendo com que a associação não tenha escolha, pois dizem que por serem responsáveis 

pela intermediação entre a comunidade e o mercado consumidor assumem todos os riscos e 

prazos destas transações comerciais. Eles se tornam, assim, os responsáveis pela 

mobilidade na relação de comercialização, pois controlam o transporte e a venda da 

farinha.  

Sobre isto, Engels (2009) nos explica: 

 

Agora, surge pela primeira vez uma classe que, sem tomar absolutamente parte 
da produção, conquista a direção da produção em seu todo e submete a si 
economicamente os produtores. Uma classe que se transforma no intermediário 
indispensável entre dois produtores e explora a ambos. Sob o pretexto de poupar 
aos produtores as fadigas e os riscos da troca de produtos, de colocar à venda 
seus produtos até nos mercados mais distantes e de tornar-se assim a classe mais 
útil da sociedade, forma-se uma classe de atravessadores, uma classe de 
verdadeiros parasitas sociais que, como recompensa para seus serviços muito 
reduzidos, fica com a nata da produção nacional e estrangeira, concentra 
rapidamente em suas mãos riquezas enormes e adquire uma influência social 
correspondente a essas, ocupando, por isso mesmo, no decurso desse período da 
civilização, uma posição permanente de maior destaque e logrando um domínio 
cada vez maior sobre a produção, até gerar um produto próprio: as crises 
comerciais periódicas (p. 156). 

 

Além de explorar os produtores, conforme relata Engels, devemos considerar que a 

partir da existência do atravessador os preços dos produtos ficam mais caros, pois o mesmo 

insere os custos com a logística e posteriormente retira o lucro entre a compra e a venda 

dos produtos. No caso de Raizama, o consumidor final da farinha produzida na 

comunidade paga mais caro pelo produto, pois não há alternativas para comprar 

diretamente com a associação.  

Em contrapartida, os atravessadores não interferem no processo de produção da 

farinha de mandioca na comunidade, pois se há farinha os mesmos compram e revendem, 

caso não haja, precisam esperar o dia em que o presidente da associação os comunique 

                                                           
11 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 28 de agosto de 2016. 
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sobre a produção. Além disso, os atravessadores também não intervêm exigindo a 

fabricação da farinha, nem mesmo sugerindo qualquer tipo de alteração no processo. Nesta 

situação, a associação não permite que esses agentes externos interfiram na forma como 

organizam a produção da farinha, nem mesmo na quantidade a ser produzida, nem nos 

prazos para produção, muito menos na maneira como organizam o trabalho.   

No entanto, os associados sabem de todas as consequências desta decisão de 

depender diretamente do atravessador para vender a farinha e têm consciência de que são 

explorados, pois o Sr. Galdino Sales (2017) atual presidente da associação nos relatou:  

 
Os atravessador sempre tá mudano. Se tiver um ou dois, quando vê já tem três ou 
quatro. E só aí a gente já vê que dá renda né. É exploração memo. É explorá, 
porque hora que tá fartano a farinha pra ele, ele até que sobe o preço, mas hora 
que tá sobrano, aí eles coloca o preço deles, se querê vender, vende (informação 
verbal)12. 

 

Mesmo assim, as trabalhadoras e∕ou trabalhadores ainda preferem trabalhar desta 

forma, pois além de não terem segurança, organização e apoio suficiente para distribuírem 

direto ao mercado consumidor (justamente por isso não querem assumir este tipo de 

compromisso), os atravessadores garantem que toda a farinha produzida pela associação e 

colocada à venda seja comprada, ou seja, ao final da produção a farinha já é entregue aos 

atravessadores, garantindo assim um dinheiro rápido. 

Observamos que a associação também não tem ainda um caixa específico e 

suficiente para poder arcar com os prazos que o mercado exige. Porém, os associados 

pensam em começar a vender direto e dizem que aos poucos irão se organizar para tal 

situação, segundo relata o Sr. Galdino Sales (2017):  

E o que nós tá pensano em fazer agora. Tô levano a Ata pra registrá agora, esta 
semana, ai eu tô indo lá no contador, vê como que tá na mão de outro né. Então 
vou ver como que tá né. Ai pra registrar, pra fazer esse tipo de coisa, pra mexer 
com isso ai (informação verbal)13. 

 

Contudo, ainda não há prazo para que isso realmente aconteça. O que se tem de fato 

até o momento é o retorno da produção da farinha de mandioca (a farinheira tem 

funcionado praticamente todos os dias da semana, como antigamente), aumento no número 

de associados e um interesse maior por parte dos jovens que agora estão participando mais 

ativamente de todo o processo.  

                                                           
12 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 01 de maio de 2017. 
13 Entrevista concedida a Ana Paula Bistaffa de Monlevade em 01 de maio de 2017. 
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No entanto, juntamente com a venda da farinha aos atravessadores, o 

aproveitamento da produção movimenta outras formas de destino desse produto como o 

autoconsumo, doações e redistribuição entre as famílias.  

Compreendemos assim que a produção da farinha de mandioca possui os seguintes 

elementos que constituem o processo: a) a força de trabalho (trabalhadora ou trabalhador); 

b) o objeto de trabalho (mandioca); c) os meios de trabalho (terra). Todos estes elementos 

combinados resultam em uma relação social de produção em que esses seres humanos 

trabalham a terra, colhem a mandioca, produzem a farinha coletivamente e se apropriam 

inteiramente do resultado deste trabalho. A resistência destas trabalhadoras e trabalhadores 

se revela pela permanência, reprodução ou adaptação de atividades e estruturas que 

afrontam a lógica da troca mercantil. Segundo Nunes (2011, p. 52): 

 

A principal força dessas experiências talvez seja o exemplo “subversivo” de 
atuar na economia sem submeter-se aos princípios capitalistas de 
competitividade exacerbada e lucro privado, dentro de uma lógica de 
cooperação, de igualdade, de liberdade e autonomia e de respeito ao meio 
ambiente. 

 

Além disso, entendemos que estas são características importantes de práticas 

econômico-culturais baseadas também em mediações de primeira ordem, pois revela-se a 

partir da produção coletiva dos bens visando a melhoria das condições de vida das pessoas, 

além de ter como objetivo a preservação das funções vitais de reprodução individual e da 

totalidade dos seres humanos. São formas particulares de visão de mundo e de sociedade 

em que a produção da existência é mediada pelo trabalho e por relações diretas e profundas 

com a natureza.  

Apesar da associação produzir excedente econômico para ser aplicado em sua 

própria manutenção, um ponto importante a ser ressaltado é que ela não visa à acumulação 

de capital, mas sim, à produção da existência de todos em Raizama, colaborando assim 

com a manutenção dos vínculos entre os membros da comunidade. Além disso, a 

associação também colabora com a substituição do trabalho assalariado pela produção 

associada em comunidade.  

Portanto, compreendemos que a partir da produção associada, as trabalhadoras e os 

trabalhadores de Raizama conseguem seguir lutando e confrontando um sistema que 

oprime e explora. Mesmo com seus limites e contradições coexistentes com o sistema 

dominante, esta forma de viver e enxergar o mundo permite que, através da experiência 

acumulada, a cultura e os saberes sejam passados de uma geração para outra.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalização da pesquisa pudemos perceber que Raizama se reconhece como 

comunidade tradicional, em que os seres humanos que lá residem lutam para existir e viver 

coletivamente, a partir de uma solidariedade e reciprocidade que é intrínseca a todos(as) 

eles(as). Dentro de circunstâncias históricas estes(as) trabalhadores(as) 

encontraram∕desenvolveram uma forma de existência que lhes é particular, pois preferem 

buscar∕rememorar práticas que contestam o sistema de produção em vigor buscando a 

reprodução ampliada da vida e não do capital.   

A partir da produção associada, estes seres humanos organizam a sua existência 

com base em uma relação muito próxima com a natureza e dependente da terra. E mesmo 

fazendo parte do sistema capitalista, pois não estão isolados, produzem preferencialmente 

para subsistência e não visando exclusivamente o lucro.  

Entendemos o que representa a prática histórica da “troca de dia” para estes(as) 

trabalhadores(as) em que uma família ajuda a outra sem utilizar pagamento em dinheiro, 

sem explorar a força de trabalho do outro e sem priorizar o lucro. Percebemos o quanto 

isso é importante para a manutenção da farinheira e para a produção da própria existência, 

pois além de resistirem a um sistema que escraviza e aliena, também conseguem construir 

uma forma de organização autogestionária e compartilhada em que a existência é pautada 

na solidariedade.  

Desta forma, é válido ressaltarmos mais uma vez o trabalho na farinheira de 

Raizama que ocorre de forma associada (mesmo com seus limites e contradições). Em que 

todos são proprietários do espaço e a sua administração ocorre de forma democrática. As 

trabalhadoras e os trabalhadores valorizam as relações de solidariedade existentes e não 

exclusivamente o lucro, pois ali não existe a exploração da força de trabalho do outro. 

Assim é Raizama!! 
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