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Introdução 

A Região Serrana Fluminense (ver mapa 1) apresenta significativo uso agrícola do 

solo para olericultura, destinada ao abastecimento da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. O manejo, contudo, é bastante impróprio, materializando-se em altas taxas de 

erosão, tendo, ainda, grande problemática com relação à pequena produção. 

Diante deste quadro, e buscando compreender os rumos que a questão agrária vem 

assumindo hoje no Brasil, face à polêmica em torno do desenvolvimento do capitalismo 

agrário, este trabalho se propõe analisar a relação existente entre, a evolução da 

degradação da base física de produção na olericultura, e as condições de subordinação do 

camponês ao capital, em suas diferentes feições, nos últimos 30. Para tanto, dentro de um 

contexto social e político mais amplo, procura-se relacionar as recentes tendências do 

modelo agrário brasileiro com mudanças técnicas na agricultura e os seus impactos, tanto 

no meio físico, com nas relações de trabalho da região. 

A relevância deste tema reside nas diferentes formas de organização da produção 

agrária e nos distintos feitios pelos quais estas se materializam no espaço, corroborando 

para a crítica que se faz aos usos e aplicação de tecnologias, principalmente ligadas à 

noção de sustentabilidade, no sentido de que ela existe apenas no nível retórico. 

Assim sendo, na abordagem deste tema, optamos pelo apoio teórico dos conceitos 

de manejo do solo e sistema agrícola, inserindo, concomitantemente, a temática das 

relações de subordinação do trabalho ao capital, que, neste espaço, ocorrem em escalas 

variadas e conforme diferentes territorialidades. 

                                                 
1 Este trabalho consiste em reflexões preliminares da pesquisa a cerca da pequena produção na 
Região Serrana Fluminense, iniciada em 2001, no corpo do Grupo de Estudo Agroambientais – GEA da 
UERJ, vinculado, no período, ao Departamento de Climatologia da UERJ, sendo, atualmente, área de 
pesquisa monografia. 
 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus regional Faculdade de Formação de Professores. 
rafaelauerj@uol.com.br 
 

 11686 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Ainda, com o desígnio de proporcionar maior clareza à questão da problemática 

ambiental, inerente a atividade em questão, estaremos apresentando a relação entre o 

manejo e as principais características físicas do solo e os implementos, tanto físicos como 

químicos, utilizados no tratamento do mesmo. A abordagem destes últimos se dará a luz da 

“revolução verde”, marco de implementação do modelo de produção agrícola mecânico-

químico, no qual se difundi e legitima a adoção destes implementos. 

 Por fim, considerando as múltiplas interações que concernem à produção 

diferenciada e economicamente desigual do espaço agrário e, no intuito de compreender os 

rumos que a questão agrária vem assumindo hoje no Brasil, abordaremos, também, o tema 

campesinato e “novo rural”. 

 

Mapa 1 – Neste mapa, da fundação CIDE, podemos observar a Região Serra no contexto 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Manejo do solo e sistemas agrícolas 

Por manejo do solo, entendemos 

(...) todas as operações de cultivo que podem ser efetuadas nos solos. Os 

objetivos de um manejo são manter a alta produtividade do solo, reter ao 

máximo a água da chuva, incrementar a infiltração, minimizar a erosão e a 

lixiviação, evitar a perda de nutrientes e conservar água para que esta se 

torne disponível às culturas nas suas fases de crescimento e produção, e 
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proporcionar boas condições físico-químicas para as culturas. (MIRANDA, 

2004; p. 3). 

Essa “idéia de preparar o solo para o plantio já vem de longa data, bem como os 

diversos tipos de equipamentos utilizados para tal fim”. (BERTOLINO, 2004; p. 7). Todavia, 

a decisão de qual método de preparo utilizar deve ser permeada pelo conhecimento, dentre 

outros, das características físicas do solo, a fim de melhor delinear o manejo a ser 

empregado. 

Nesse sentido, antecedendo a conceituação dos diferentes tipos de sistema de 

manejo, estaremos apresentando, brevemente, as principais características físicas do solo e 

suas relações com o manejo do mesmo. Como explica Bertoni (1999), “O conhecimento das 

principais características físicas do solo – cor, textura, estrutura e porosidade – é de grande 

importância na orientação dos trabalhos de seu manejo e controle contra a erosão”. (p. 40). 

 No que diz respeito à cor do solo, “Por via de regra, o solo é da cor do material de 

que se origina, mas essa propriedade é alterada pela presença maior ou menor, de matéria 

orgânica, água e óxidos de ferro”. (BERTONI, 1999; p. 40). Por essa razão serve como guia 

para avaliação das condições do solo no momento de escolha de seu sistema de manejo. 

“Assim, pela cor, pode-se muitas vezes saber se um solo é bem ou mal drenado, se tem 

problemas de matéria orgânica, enfim, as perspectivas de sua utilização”. (BERTONI, 1999; 

p. 41). 

 De acordo com Miranda (2004), a textura “Pode ser entendida como sendo a 

proporção relativa das frações (areia, silte e argila), ou seja, a distribuição das partículas 

sólidas quanto ao tamanho no solo”. (p. 8) Ele explica, ainda, que “A textura influencia 

diretamente o controle hidrológico, sendo uma das características principais responsável 

pela infiltração de água no solo (...) Além disso, o comportamento químico e físico dos solos 

depende fortemente da textura (...) Assim, a textura influencia parâmetros como a 

porosidade, macroporosidade e microporosidade” (p. 8), de modo que, “A textura é um dos 

fatores que influenciam na maior ou menos susceptibilidade do solo à erosão”. (MIRANDA, 

2004; p. 8). 

 Desse modo, “A determinação da textura é importante para a classificação dos solos, 

para o manejo, cultivo e irrigação (freqüência e intensidade)”. (MIRANDA, 2004; p. 8). 

Portanto, “As práticas de cultivo devem estar associadas com a textura.” (BERTONI, 1999; 

p. 42). 

 Com relação à estrutura, Bertoni (1999) coloca que se trata da 
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(...) forma como se arranjam as partículas elementares do solo. Ela determina 

a maior ou menor facilidade de trabalho das terras, a permeabilidade à água, 

a resistência à erosão e as condições ao desenvolvimento das raízes das 

plantas. Ela é importante porque tem relação com o preparo do solo para o 

cultivo, com a erosão, com a erosão e com a absorção de água. Os solos de 

má estrutura são sempre de baixa produtividade”. (p. 42). 

A porosidade, por sua vez, 

“refere-se à proporção de espaços ocupados pelos líquidos e gases em 

relação ao espaço ocupado pela massa de solo (...) A perda de porosidade 

está associada à redução do teor de matéria orgânica, à compactação e ao 

efeito do impacto das gotas de chuva, fatores esses que, causando uma 

diminuição no tamanho dos agregados maiores, reduzem, em conseqüência, 

o tamanho dos poros”. (p. 44). 

Por fim, a permeabilidade será “a capacidade que tem o solo de deixar passar água 

e ar através do seu perfil”. (BERTONI, 1999; p. 42). Além do mais, Bertoni (1999) chama 

atenção para o fato desta ser “(...) uma das mais importantes propriedades físicas para o 

estabelecimento de práticas conservacionistas.” (p. 44). 

Finalmente, uma vez expostas as principais características físicas do solo e, 

mantendo a preocupação da relação destas, com o manejo empregado no mesmo, cabe, 

nesse momento, a exposição à cerca dos diferentes sistemas de manejo. 

 As técnicas de preparo do solo, ou seja, os sistemas de manejo, podem ser 

classificados de duas formas: sistema convencional e sistema conservacionista. 

 Curi et al. (1997) apud Miranda (2004) afirma que: 

O sistema convencional é tradicionalmente o mais utilizado e tem na sua 

principal característica o maior revolvimento da área agrícola. Os 

implementos atuam na incorporação total ou parcial dos resíduos, utilizando-

se arados e grades com a finalidade de criar condições favoráveis para o 

estabelecimento da cultura.” (p. 4). 

Já com relação ao sistema conservacionista, Miranda (2004) afirma que 

O preparo conservacionista tem como principio o menor revolvimento do solo, 

procurando-se não destruir os agregados e deixar no solo a maior quantidade 

de resíduos (...) Baseiam-se na redução das perdas de água e solo. (p. 4) 

Ainda, as práticas conservacionistas podem ser divididas em : 
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(...) as práticas de caráter edáfico, que são aquelas cujo objetivo além do 

controle de erosão, é melhorar a fertilidade. Como exemplo, há a adubação 

verde, seleção de glebas, controle do fogo, etc.; as práticas de caráter 

vegetativo são aquelas em que se utiliza a vegetação para defender o solo 

contra a erosão, tais como florestamento, cultura em faixa, pastagem, 

cobertura morta, quebra-vento e rotação de culturas; as práticas de caráter 

mecânico são aquelas em que se recorre às estruturas artificiais, mediante a 

disposição adequada de porções de terra, com a finalidade de quebrar a 

velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração. Plantio em 

nível, subsolagem, terraceamento, plantio direto e cultivo mínimo são 

algumas das práticas mecânicas3. (MIRANDA, 2004; p. 4). 

Os benefícios de um manejo em que se emprega praticas conservacionistas são 

imensos, “pois com a diminuição da utilização de implementos agrícolas há uma menor 

quebra dos agregados e uma menor compactação do solo, diminuído consideravelmente os 

problemas de erosão”. (BERTOLINO, 2004; p. 11). Ainda, estas “reduzem o potencial de 

trabalho das máquinas de preparo do solo, proporcionando uma redução de seus custos”. 

(BERTONI, 1999; p. 324) 

Porém, Bertolino (2004), fazendo referencia ao trabalho de Bertoni e Lombardi 

(1999), cita que “preparar a terra sem a utilização de aração para certos agricultores é 

quase impossível, mesmo que haja um alto investimento em equipamentos, trabalho e 

combustível” (p. 11). Nesse mesmo sentido, Bertoni (1999) afirma que 

A total eliminação do arado, ou qualquer outro implemento semelhante, não é 

aconselhável, porém a pulverização indiscriminada do solo é que deve ser 

evitada; logo a aração, quando o solo está solto e desagregado e as plantas 

ainda não oferecem nenhuma proteção, é que ocorrem as enxurradas mais 

intensas, ocasionando as maiores perdas de solo. (p. 203) 

A despeito à conservação do solo, por meio da adoção de práticas 

conservacionistas, Bertoni (2004) também chama atenção para outro fato, o de que 

Cada uma delas resolve apenas parcialmente o problema; assim, para a 

melhor solução, deverão ser aplicadas simultaneamente, a fim de abranger 

com a maior amplitude possível os diversos aspectos do problema.(p. 94) 

O mesmo autor também faz referencia a questão de 

                                                 
3 Ver a esse respeito em BERTONI, 1999 
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 “A erosão dos solos não é somente um problema técnico, mas, também, um 

problema social e econômico, e o êxito de qualquer programa de 

conservação do solo depende de um conjunto de implicações sociais e 

econômicas. (p. 320). 

Desse modo, “Qualquer programa para melhor uso do solo poderá falhar se não for 

devidamente integrado nos programas econômicos do país. Uma agricultura mal 

remunerada redunda em sacrifícios da integridade do solo”. (BERTONI, 1999; p. 324). 

Além disso, a importância de um manejo o menos predatório possível vai de 

encontro à manutenção da integridade química do solo, na qual se mantenha elevados os 

níveis de matéria orgânica e do nitrogênio total do solo. Estes são atributos fundamentais 

para manutenção de sua produtividade. 

Cabe salientar, ainda, que, para o monitoramento da qualidade do solo, a matéria 

orgânica, juntamente com o carbono orgânico total, é um dos principais indicadores de deste 

predicado, uma vez que está diretamente relacionado com propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo. Ao mesmo tempo, pensando na relação que se estabelece entre o 

manejo aplicado no solo e sua conservação, destaca-se a sensibilidade da matéria orgânica 

aos sistemas de manejo e sua facilidade de determinação. 

Sobre o conceito de sistema agrícola, partiremos das contribuições prestadas por 

Grabois (1999) apud Cezar (2001). Este, partilhando das reflexões de Waibel e Valverde, 

propõe, no trabalho intitulado “Desenvolvimento sustentável? O caso da pecuária em 

Itaperuna, Noroeste Fluminense”, uma visão mais integrada a respeito dos estudos 

geográficos: 

Para a melhor compreensão de uma realidade econômica e social deve-se 

efetuar uma análise, de forma integrada, dos múltiplos fatores que atuam na 

sua conformação. Deste modo, ao se estudar a sociedade rural, é preciso 

levar em conta o conjunto de relações de trabalho e convívio social que 

envolve, incluindo formas mais ou menos elaboradas de consciência coletiva. 

Estruturada em classe sociais, estas sociedade se sustenta num determinado 

espaço que é modificado e apropriado pela população mediante técnicas e 

formas de produção e intercâmbio historicamente condicionados. (p. 21). 

Segundo o autor, portanto, 

(...) um sistema agrícola estará sempre vinculado à organização social da 

produção, que, por sua vez, vai refletir a forma através da qual se realiza a 

apropriação dos meios de produção e as relações de trabalho que daí 

decorrem. (CEZAR, 2001, p. 21). 
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Assim sendo, de acordo com Cezar (2001), 

 (...) entendemos sistema agrícola não apenas como um conjunto de técnicas 

utilizadas para organizar a produção em um certo espaço. A técnica está 

inserida num contexto histórico, marcado por determinadas relações sociais 

de produção e desenvolvimento das forças produtivas, elementos 

constituintes do modo de produção. (p. 21). 

Ressaltando este aspecto, Cezar faz referência a Bernardes (1995), mencionando 

que 

 (...) A implantação, a difusão e o êxito das técnicas em um determinado 

espaço produtivo depende do nível e caráter do desenvolvimento das forças 

alcançado pela formação social, o que se vincula às condições históricas e 

econômicas [e, ainda, naturais] existentes no momento da introdução, as 

quais, por sua vez, são conseqüência de desenvolvimento técnicos 

anteriores. (CEZAR, 2001, p. 21). 

Fica claro, dessa maneira, que o desenvolvimento das forças produtivas 

compreende, portanto, tanto fenômenos históricos como o desenvolvimento da maquinaria e 

outras modificações do processo de trabalho, como a descoberta de novas fontes de 

energia (energéticas) e a educação do proletariado. 

A relação entre forças produtivas e relações de trabalho é vista, em Marx, como uma 

relação contraditória que subjaz à dinâmica do modo de produção capitalista. De maneira 

geral, essa contradição explica a existência da história como uma sucessão de modos de 

produção, já que leva ao colapso necessário de um modo de produção e à sua substituição 

por outro. E o binômio forças produtivas/relações de produção subjaz, em qualquer modo de 

produção, ao conjunto do processo da sociedade, e não apenas no processo econômico. 

Na produção social de sua vida, os homens estabelecem relações definidas 

indispensáveis e independentes de sua vontade, relações de produção que 

correspondem a um estágio definido do desenvolvimento de suas forças 

produtivas matérias. A soma total dessas relações de produção constitui a 

estrutura econômica, a base real sobre a qual se ergue um superestrutura 

jurídica e política (...). (MARX, “Prefácio” à Contribuição à crítica da economia 

política.In BOTTOMOR; P. 157). 

Assim, entende-se, a luz de Marx, que o conceito de forças produtivas compreendem 

os meios de produção e a força de trabalho, vistos historicamente como o desenvolvimento 

das técnicas que vai necessariamente produzir mudanças no processo de trabalho. Isso 

porque , 
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Todas as sociedades humanas tem de produzir suas próprias condições 

materiais de existência. A mercadoria é a forma que os produtos tomam 

quando essa produção é organizada por meio da troca. Nesse sistema (de 

troca), uma vez criados, os produtos são propriedade de agentes particulares, 

que têm o poder de dispor deles (dos produtos) transferindo-os a outros 

agentes. (BOTTOMOR; p. 265). 

E, sabendo que 

(...) a mercadoria resulta de atividade particular, privada, mas voltada, ao 

mesmo tempo, para a satisfação de necessidades gerais, sociais. O produtor 

mercantil tem sua existência cindida por sua dupla condição de só poder 

satisfazer seu interesses (de caráter privado) quando se volta para o outro 

(de caráter social). (ABRAMOVAY; p. 33). 

 Percebe-se, nos trechos a cima, que a conexão entre forças produtivas/relações de 

produção e a estrutura social, tem um poder de atuar como motor da história. Na 

generalidade, as relações de produção são constituídas pela propriedade econômica das 

forças produtivas. No capitalismo, a mais fundamental dessa relação é propriedade que a 

burguesia tem dos meios de produção, ao passo que o proletariado possui apenas a sua 

força de trabalho. 

 Pensando nesta questão, e dando inicio ao assunto a cerca da subordinação do 

trabalho ao capital, cabe chamar atenção para a diferença existente entre a propriedade 

econômica e a propriedade jurídica, atentando para fato de que esta se encontra referida ao 

controle das forças produtivas. Num sentido jurídico, os trabalhadores que possuem direitos 

sobre um fundo de pensões podem ser considerados como proprietários de ações das 

companhias nas quais esse fundo de pensões investe e, dessa forma, indiretamente, como 

proprietário jurídico dos seus meios de produção. Entretanto, essa interpretação da posição 

jurídica está sujeita a críticas, com base na suposição de que dá direito a rendimentos, mas 

não aos meios de produção e, mesmo que fosse assim, porém, os trabalhadores não 

dispõem, certamente, do controle sobre esses meios de produção e, portanto, não têm a 

propriedade econômica. 

 Cezar coloca como relações de subordinação “qualquer tipo de 

dominação/exploração do trabalho pelo capital que, de acordo com as relações de trabalho 

estabelecidas entre os agentes envolvidos no processo produtivo, podem assumir feições 

variadas” (CEZAR, 2001, p. 22). 
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Neste trabalho, estaremos atentando para três formas concretas de subordinação da 

pequena produção ao capital: subordinação ao proprietário latifundiário, ao capital 

industrial/comercial e ao capital imobiliário especulativo. 

No entanto, pensar na relação de subordinação da pequena à grande produção e ao 

capital em suas diferentes formas, implica, primeiramente, pensar no marco desta 

subordinação, que seja, como explica Silva (1980), “A aparição histórica do capital – 

entendido aqui não como a soma dos meios materiais de produção, mas como a relação 

social peculiar a uma formação histórica determinada (...)” (p.1). Assim, 

(...) a constituição do capitalismo (não só na agricultura) implica no 

surgimento dói trabalhador livre. Livre num duplo sentido: não só por ser 

despojado dos meios de produção, mas também por poder dispor livremente 

de sua força de trabalho, como única mercadoria que possui, e cuja venda é 

condição para sua sobrevivência. (SILVA, 1980; p. 2). 

Desse modo, 

 O produtor vai sendo colocado cada vez mais sob a dependência do mercado 

e, mesmo que ainda detenha a posse parcial e precária dos meios de 

produção, esta é mediatizada pela mercadoria e pelo capital, que assim se 

imiscui, indiretamente, na própria produção. (SILVA, 1980; p. 2). 

Marco desta mediatização, será o processo de modernização da agricultura 

brasileira, no período de 1965-79, no qual “(...) a agricultura atravessou em processo radical 

de transformação em vista de sua integração á dinâmica industrial de produção e da 

constituição do complexo agroindustrial” (MARTINE, 1991; p. 9). Este “É o marco de 

constituição no país do chamado complexo Agroindustrial (CAI), também denominado como 

processo de industrialização do campo”. (OLIVEIRA, 1990; p. 173). 

 Ocorre, então, o que Martine (1991) coloca “(..) como o processo central de 

transformação na agricultura, que poderíamos denominar de ‘caificação’ do padrão agrícola 

(i.e., crescimento do número, tamanho, importância, poder e integração dos complexos 

agroindustriais ou CAIS).” (MARTINE, 1991; p. 8). Portanto, “A agricultura modernizada, 

incentivada pelo Estado e induzida tecnologicamente pela industria, transforma-se, 

alterando sua base técnica de produção”. (OLIVEIRA, 1990; p. 174). 

A modernização do campo brasileiro possuía quatro objetivos centrais: a expansão 

da produção agrícola, tanto para os mercados internos e externos; a transformação do 

campo em uma esfera de valorização do capital, à medida que se tornas um mercado 

consumidor de um setor industrial voltado especificamente para o agro; permitir que o agro 

passasse a produzir para a industria, criando cadeias produtivas articuladas a elas – as 
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agroindústrias. Fica claro, dessa forma, que este processo de modernização é um outro 

processo estrutural da dinâmica do crescimento da industria que, por sua vez, condiciona 

sua modernização, à medida que é a dinâmica urbano-industrial quem vai determinar os 

ritmos de modernização e acumulação do campo. 

 Nesse quadro, o avanço da tecnologia e / ou da organização da produção poupa a 

mão-de-obra ao longo do processo produtivo, liberando força de trabalho. Isso demonstra 

que as relações sociais e de produção do agro retinham força de trabalho no campo, sendo 

essas liberadas por essa inserção de aparato tecnológico, ficando disponíveis para a 

configuração do exército industrial de reserva. Essas formas arcaicas de produção do agro 

não constituíam um mercado consumidor para a industria. Nesse sentido, sua modernização 

o transforma em mais uma esfera de atuação do capital industrial. 

 Oliveira (1972) ilustra a relação que se estabelece entre o novo, o urbano-industrial, 

e arcaico, o agro: 

(...) a expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no 

arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de compatibilizar 

a acumulação global, em que a introdução das relações novas no arcaico 

libera força de trabalho que suporta a acumulação industrial-urbana e em que 

a reprodução de relações arcaicas no novo preserva o potencial de 

acumulação liberado exclusivamente para os fins de expansão do próprio 

novo. 

A partir do alcance das, já citadas, metas de modernização da agricultura, o ritmo de 

produção desta passa a ser ditado pela industria, fazendo com que o agro adequasse seu 

processo produtivo as necessidades da industria, demonstrando uma subordinação da 

produção agrícola a produção industrial, construindo uma unidade analítica de acumulação 

– o complexo agro industrial. 

Tal unidade é marcada pela existência de uma determinação central de acumulação 

entre a agricultura e a industria, inserida em uma lógica de subordinação do primeiro setor 

em relação ao segundo, tendo o capital financeiro como regulador desta relação. 

 Assim sendo, o agro se reconstrói para acompanhar o ritmo de acumulação da 

industria, nesse contexto, o processo de modernização da agricultura nada mais é do que a 

subordinação das hegemonias regionais. Além disso, ela altera as relações entre os donos 

de terra e os trabalhadores e substitui terra e trabalho por capital. 

 Ainda, “Esse processo de modernização da agricultura brasileira realizou-se através 

de intensa diferenciação e até exclusão de certos grupos sociais e regiões incapazes de 

acompanhar as transformações.” (OLIVEIRA, 1990; p. 174). 
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Esse quadro, como explica Oliveira (1990) é ainda mais penoso para a pequena 

produção familiar, uma vez que, “Concentrando o crédito rural, incentivando o cultivo de 

produtos para a exportação de difícil acesso à todos os produtores, fica afetado 

sensivelmente o funcionamento das pequenas unidade de produção familiar.” (p. 175) 

Evidencia-se nesta esfera, entre as unidades familiares ou camponesas, dois 

processos, frente a esta à inserção do capital no campo: “(...) um processo de diferenciação 

e outro de decomposição. O processo de diferenciação camponesa é entendido como um 

processo transformador, no qual as unidades produtivas, em sentido ascendente ou 

descendente, tornam-se mais ricas ou mais pobres (...)”.(OLIVEIRA, 1990; p. 175). 

Por sua vez, “A decomposição das unidades camponesas se processou através de 

transformação profunda que as levou, em sentido ascendente, a torna-se uma unidade 

capitalista de produção ou, em sentido descendente, a perder sua condição de unidade de 

produção autônoma ou a proletarização.” (OLIVEIRA, 1990; p. 175). Destaca-se, com isso, a 

tendência de esfacelamento da unidade de produção camponesa diante da fagocitose 

promovida pelo capital. 

Tendo em vista este último ponto, conforme Fernandes (2002), 

“Ainda, nessa lógica, aconteceria a transformação do camponês em agricultor 

familiar, com definida por LAMARCHE, 1993, p.13-33. Numa perspectiva 

evolucionista, o autor parte de um modelo selvagem (sic) para um modelo 

ideal (sic), cujo processo seria determinado pelo projeto de vida do produtor 

familiar, como um complemento do projeto da sociedade para os agricultores 

(sic), tendo os diferentes graus de integração ao mercado como principal 

referência da transformação do camponês em agricultor familiar”. (p. 66) 

Oliveira (1990) destaca, ainda, que, “Aqueles que se mantiveram na condição de 

proprietários, para manter-se como tal integraram-se ao processo, via mercado, como 

fornecedores de matérias-primas subordinando-se as industrias como produtores 

autônomos ou associados à cooperativas”. (p. 175). 

O surgimento dos CAIs representará, assim, a subordinação da pequena produção 

ao capital comercial e industrial, uma vez que a agricultura, como um todo, torna-se 

fornecedora e mercado consumidor da industria, que passa a exercer o papel de 

intermediadora da relação entre produtos naturais, produtos manufaturados e consumidor. 

Ao capital latifundiário, por sua vez, à medida que nem todos os setores da agricultura se 

modernizam, ficando alguns desses a margem do processo e servido de mão-de-obra para 

o capital, no nexo do processo de reprodução ampliada do mesmo, que, tanto redefine 
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antigas relações, subordinando-as à sua reprodução, como engendra relações não-

capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução. 

  A “revolução verde”, veículo de disseminação do modelo de agricultura moderna, 

mecânico-química, levará a uma tendência de homogeneização espacial da agricultura no 

campo, ruptura das barreiras ambientais e, conseqüentemente, a significativos impactos 

sócio-ambientais: aumento da concentração fundiária, levando a maior expulsão de 

trabalhadores do campo, aumentando a massa de sem-terras e levando a uma profunda 

proletarização dos trabalhares rurais; erosão física e genética dos solos, pelo desgaste e 

aplicações de insumos químicos, contaminando-os, juntamente com as águas, os alimentos 

e o próprio agricultor. Ou seja, não se pode negligenciar a perda da base física de produção 

que, acaba por acarretar, em uma maior subordinação às esferas do capital. 

A “revolução verde” e um modelo mecânico - químico 

É sob a égide do combate a fome no Terceiro Mundo, pregando a implantação de 

novas tecnologias, como caminho para o aumento da “produtividade de grãos de cereais, a 

partir de sementes tratadas, como uma forma de atender as demandas alimentares de 

grande parcela da população pobre” (GRAZIANO, 1985 Apud SARTORATO, 19906. p. 19), 

que nasce a “revolução verde”, nas décadas de 40 e 50. 

 A partir das concepções da revolução verde, como já frisado, 

(...) foram observadas profundas mudanças no processo tradicional de 

trabalho agrícola, bem como em seus impactos sobre o ambiente e a saúde 

humana. Novas tecnologias, muitas delas baseadas no uso extensivo de 

agentes químicos, foram disponibilizadas para o controle de doenças, 

aumento da produtividade e proteção contra insetos e outras pragas”. 

(PERES et al., 2003. p. 30). 

Como relação a esse processo, Peres (2003) explica que, 

Não se pode negar o crescimento, em termos de produtividade, 

proporcionado pela difusão de tais tecnologias no campo (Moreira et al., 

2002). Entretanto, essas novas facilidades não foram acompanhadas pela 

implementação de programas de qualificação de força de trabalho, sobretudo 

nos países em desenvolvimento, expondo as comunidades rurais a um 

conjunto de riscos ainda desconhecidos, originado pelo uso intensivo de um 

grande número de substâncias químicas perigosas e agravado por uma série 

de determinantes de ordem social (Peres, 199; Peres et al., 2001). Além 

disso, as mudanças no processo produtivo e o implemento tecnológico de 

uma maneira geral podem estar, também, associados à exclusão e 
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marginalização dos trabalhadores rurais que não têm acesso a tais 

mudanças, levando a uma inserção na economia de mercado desfavorável e 

injusta e, ainda, favorecendo o surgimento de novas injúrias à saúde e à 

segurança do homem do campo (Peres et al., 2001)”. (p. 30). 

Ainda, ao considerarmos que “a população mundial cresceu e, cada vez mais, os 

pobres têm pouco acesso aos alimentos da cesta básica” (SARTORATO, 1996. p. 19), fica-

nos mais claro as reais intenções de implementação desse processo desenvolvimentista 

denominado de revolução verde. Assim, tentava-se 

(..) incrementar a produção, principalmente, de trigo e milho, culturas básicas 

da alimentação nos Estados Unidos e, em conseqüência, mudar os hábitos 

alimentares do brasileiro, calcado no feijão com arroz, através da 

implementação de insumos químicos e máquinas nas vastas extensões de 

áreas brasileiras. (SARTORATO, 1996. p. 19). 

De forma, 

Uma das críticas feitas à Revolução Verde é que esta trouxe, no seu bojo, 

sérias argumentações neo-malthusianas, enveredadas em sistemas que 

articulavam com pesquisas científicas e políticas institucionais com interesses 

econômicos e empresariais das agroindústrias e da produção de 

agroquímicos. (SARTORATO, 1996. p. 19). 

Com origem, basicamente, no período de 1960-70, 

Esse desenvolvimento teve um avanço maior no Brasil principalmente após 

1974, quando aqui se ampliou a capacidade dos complexos principalmente 

industriais voltados à produção de substâncias químicas que, até então, 

chagavam em “pacotes” fechados. (SARTORATO, 1996. p. 19). 

Como isso, no campo, 

(...) constava-se um progressivo processo de automação das lavouras, com o 

implemento de maquinário e utilização de produtos agroquímicos no processo 

de produção. Isso foi estimulado, sobretudo, pela implementação do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), que vinculava a concessão de 

empréstimos aos produtores à fixação de um percentual a ser gasto com 

agrotóxicos, considerados, então, símbolos da modernidade no campo 

(Peres, 1990). (PERES, 2003. p. 31). 
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A gama de produtos químicos, implementados ao longo deste processo, possui uma 

vasta, e polêmica, lista de nomenclaturas, as quais , “de acordo com os interesses de grupo 

(ou grupos) envolvido (s), pode dar-lhes conotações muitas vezes oposta ao sentido real” 

(PERES, 2003. p. 21). Portanto, neste trabalho, cabe esclarecer, estaremos utilizando, como 

já pode ter sido percebido, a denominação contida na legislação brasileira – agrotóxicos – 

em Lei federal nº 7.802, de 1989, atualmente regulamentada pelo Decreto 4.074, de 4 de 

janeiro de 2002. Nela, em seu Artigo 2, Inciso I, encontramos a seguinte definição sobre 

esse grupo de substância/agentes no país:4

Agrotóxicos e afins são os produtos e os componentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos destinados ao uso no setor de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 

produção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e 

também em ambientes urbano, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 

alterar a composição da flora e da fauna, afim de preservá-la da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhastes, dessecantes, estimuladores e inibidores do 

crescimento. 

Os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com o tipo de praga que 

controlam, com a estrutura química das substâncias ativas e com os efeitos à saúde 

humana e ao meio ambiente. Dessa maneira temos, quanto à natureza da praga combatida, 

para o uso na agricultura, as seguintes categorias de agrotóxicos: inseticidas (controle de 

insetos); fungicidas (combate aos fungos); herbicidas (combate às plantas invasoras), 

desfolhastes (combate às folhas indesejadas); fumigantes (combate às bactérias do solo). 

Com uma estrutura agrária extremamente injusta, onde a concentração de terras e 

privilégios nas mãos de poucos é espantosa, o pequeno produtor tende a reproduzir o 

processo predatório de ocupação, destruindo as florestas para cultivar o pouco espaço 

disponível e lançando mão de insumos químicos tal qual nas grandes lavouras, com o 

agravante de que normalmente não dispõe de recursos financeiros e de orientação técnica 

para sua atividade. 

Nesse sentido, o uso de insumos químicos na produção familiar demonstra um forte 

indício de resultados econômicos negativos, que acabam promovendo um ciclo de impactos 

em cadeia cada vez mais improdutivo. Os impactos negativos são de ordem social, 

econômica e ambiental, interagindo durante o processo produtivo formando uma cadeia 

cíclica cada vez mais improdutiva, oferecendo riscos de contaminação e degradação 

ambiental. 

                                                 
4 Definição retirada de Peres et al., 2003. p. 24. 
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Os efeitos sobre a saúde humana podem ser de dois tipos:1) efeitos agudos, 

ou aqueles resultantes da exposição a concentrações de um ou mais agentes 

tóxicos capazes de causarem dano efetivo aparente em um período de 24 

horas; 2) efeitos crônicos, ou aqueles resultantes de uma exposição 

continuada a doses relativamente baixas de um ou mais produtos. (PERES, 

2003. p. 33). 

Por sua vez, com relação ao meio ambiente, 

A larga utilização de agrotóxicos no processo de produção agropecuária, 

entre outras aplicações, tem trazido uma série de transtornos e modificações 

para o ambiente, seja pela contaminação das comunidades de seres vivos 

que o compões, seja pela acumulação nos segmentos bióticos e abióticos dos 

ecossistemas ,(biota, água, ar solo, sedimentos etc.). (PERES, 2003. p. 36). 

Respectivamente, 

(...)outro importante impacto ambiental causado por agrotóxicos é a 

contaminação de coleções de águas superficiais e subterrâneas (...) A 

contaminação desses recursos naturais é de grande importância, pois atuam 

como via para o transporte destes contaminastes para fora das áreas fontes. 

(...) Assim, não só a população residente próxima a áreas agrícola estaria 

exposta aos agrotóxicos, mas também toda a população da cidade 

abastecida pela água contaminada.” (PERES, 2003. p. 37 e 38). 

Nesse mesmo sentido, cabe destacar que o próprio método de aplicação destes 

produtos, do tipo pulverização, é o que mais contribui para a dispersão destes produtos no 

ar, já que os mesmos são aspergidos e, de acordo com os ventos predominantes, podem 

ser carreados para diversos lugares, podendo contaminar, não só a lavoura e a área 

residencial dos pequenos agricultores, já que estes residem dentro da propriedade, bastante 

próximos à área cultivada, como também, outras lavouras. Dessa forma, não se pode 

negligenciar a contaminação do próprio agricultor e a dos solos, de modo que 

Esses produtos também podem trazer uma série de problemas para as 

superfícies onde se depositam, sejam essas coberturas vegetais ou solos 

desnudos. Algumas superfícies podem ficar fragilizadas, marcadas ou ainda 

terem a absorção de elementos meneais (principalmente metais) afetada pela 

ação desses produtos (KOEHLER & BELMONT, 1998 Apud PERES, 2003. p. 

38). 

Não obstante, 
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Outro problema relacionado aos agrotóxicos, é a questão da reutilização, 

descarte ou destinação inadequada das embalagens vazias que favorecem a 

contaminação ambiental e provocam efeitos adversos à saúde humana, de 

animais silvestres e domésticos. Apesar da obrigatoriedade dos usuários 

devolverem essas embalagens aos estabelecimentos comerciais e da 

responsabilidade das empresas produtoras e comercializadoras pelo 

recolhimento e destinação adequada das suas embalagens vazias, previstas 

desde 6 de junho de 2000, quando da publicação da Lei 9.974, alterando a 

Lei 7.802/89, sua grande maioria ainda não está sendo devolvida e, portanto, 

nem recolhida. Anualmente, os agrotóxicos comercializados no país, estão 

sendo colocados no mercado por meio de cerca de 130 milhões de unidades 

de embalagens e são recolhidas e destinadas adequadamente, somente, 10 

a 20%. (PERES, 2003. p. 39). 

A persistência dos praguicidas nos solos depende das propriedades físicas e 

químicas dos agrotóxicos, do tipo de solo, da umidade, da temperatura, dos 

microorganismos presentes, da cobertura vegetal, da intensidade de cultivo e do modo de 

formulação química dos praguicidas. Ressalta-se igualmente que estes produtos químicos, 

em razão da alteração que suas cadeias químicas sofrem desde o momento da aplicação no 

solo até sua absorção pelo fruto, são extremamente difíceis de serem rastreados no interior 

dos alimentos, prejudicando o monitoramento das proporções de contaminação dos insumos 

usados (ver foto 1). 

 

Foto 1 – A problemática ambiental, bem como a negligência do Estado com relação ao 

tema, pode ser evidenciada pelo não cumprimento da lei de recolhimento de embalagens de 

agrotóxicos. Segunda a mesma, grosso modo, as embalagens vazias, após serem 
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submetidas a tríplice lavagem, deve ser devolvida as lojas de insumo ou a postos de 

recolhimento. Todavia, o posto de recolhimento que vemos na foto a cima, possui um 

período de construção de cerca de 2 anos, sendo que, apesar da aparência, não se 

encontra terminado nem em funcionamento, não havendo qualquer medida, no sentido de 

atender a exigência do recolhimento de embalagens, nem de fiscalização no âmbito dos 

estabelecimentos comerciais. As embalagens, de acordo como os produtores, em casos não 

rasos, quando de plástico, são queimadas. 

Historiografia do espaço agrário serrana fluminense 

A agricultura sempre foi à atividade principal da região, primeiramente dedicada ao 

café e mais tarde a culturas tradicionais, como o inhame, feijão, milho, mandioca e batata, 

voltadas para o mercado. Entretanto, as dificuldades de acesso à região limitavam a 

comercialização e, concomitantemente, a produção para o mercado metropolitano. 

Foi a partir do último quartel da década de 1970 e início dos anos 80, com a chegada 

da eletrificação rural, a realização da dragagem dos rios Grande e São Lourenço e o 

asfaltamento das rodovias Rio - Friburgo (RJ-116) e Friburgo - Teresópolis (RJ-130); que as 

relações com o "mundo externo" começaram a se ampliar. Houve transformação na 

estrutura produtiva e nas relações de trabalho, influenciada pela ampliação das relações 

com o mercado e pela chegada de um outro tipo de convívio social, com a popularização do 

turismo para região. 

Além disso, neste mesmo período, a construção do Mercado do Produtor na região, 

através da participação efetiva do Estado na economia regional, representou significativas 

transformações nos mecanismos de comercialização: através dele, o produtor pôde livrar-se 

do sistema de consignação, já que passou a tomar conhecimento do preço, via CEASA – 

RJ, no momento da compra. 

Segundo o documento da CEASA-RJ (2000), os Mercados de Produtores, 

construídos em locais estratégicos, próximos as zonas de produção, são os principais elos 

de ligação com as Centrais de Abastecimento. A importância deste vínculo dá-se como 

mecanismo de apoio à produção e à comercialização tendo como conseqüência uma 

possível melhor formação de preços. 

O Mercado do Produtor da Região Serrana (ver fotos 2 e 3), inaugurado em 1977, 

localiza-se no distrito de Campo do Coelho - Nova Friburgo e opera comercialmente o ano 

inteiro. Este mercado absorve boa parte da produção dos municípios desta região. 
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Não obstante, há ainda o Mercado do Produtor de Água Quente – Teresópolis5 (ver 

fotos 4 e 5); que já possuiu convênio com o CEASA – RJ, sendo administrado em comum 

acordo com a iniciativa privada, estando, atualmente, completamente entregue a esta última. 

 

 

Fotos 2 e 3 – O Mercado do Produtor da Região Serrana, situado no município de Nova 

Friburgo foi inaugurado em 1977, a partir da participação mais efetiva do Estado na 

economia regional. Representou significativa transformação no mecanismo de 

comercialização: o produtor pôde se livrar de vez do sistema de consignação já que passou 

a tomar conhecimento do preço, via CEASA-RJ, no momento da compra. 
                                                 
5 Segundo a área de estatística do CEASA – RJ, o volume de comercialização deste Mercado é maior 
que o da Região Serrana: atende aproximadamente 508 produtores de uma grande diversidade de 
frutas e legumes nos município de Sumidouro, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e 
ainda participa do escoamento da produção dos municípios vizinhos da região, inclusive os mineiros. 
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Ainda, a presença de lojas de produtos agroquímicos expressa a territorialização do 

capital comercial, em primeira instância, e do capital industrial, marcando as relações de 

poder que se desenvolvem no espaço lócus da comercialização – o mercado. 

Conquista – Nova Friburgo/RJ, julho/04. 

 

 

Fotos 4 e 5 – O Mercado do Produtor de Água, localizado no município de Teresópolis, 

Região Serrana, atende aproximadamente a 580 produtores nos municípios de Sumidouro, 

Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis etc. , servindo ainda ao escoamento 

da produção dos municípios vizinhos da região. Já possuiu convênio com o CEASA-RJ mas, 

atualmente, se encontra completamente entregue a iniciativa privada. Este fato serve para 

ilustrar o posicionamento ausente do Estado na Região, produzindo lacunas que permitem 

ao livre atuação do capital como agente regulador da dinâmica territorial. Águas Quentes – 

Teresópolis/RJ – julho/04. 

 11704 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Dessa maneira, como explica Alentejano (2003, p. 5), 

(...) a região Serrana ganha importância crescente como área de produção do 

capital comercial, uma vez que a região passa a desempenhar dois 

importantes papéis fundamentais no âmbito estadual: (1) abastecimento 

alimentício, uma vez que, como área de significativa presença de pequenos 

produtores, torna-se importante para o abastecimento da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, mas é a intermediação comercial que 

controla este processo, em detrimento dos produtores; (2) elo de ligação com 

outras regiões do país, uma vez que duas das principais ligações rodoviárias 

com outros estados e regiões do país cruzam a região, dando margem ao 

surgimento de um conjunto de atividades de apoio à circulação de 

mercadorias e pessoas. 

Esse novo momento se configura a partir da década de 90, quando vivenciasse, 

novamente, uma metamorfose do espaço agrário brasileiro, conferindo a este uma nova 

fisionomia. As mudanças na dinâmica capitalista de acumulação, com a passagem do 

padrão fordista para o pós-fordista, “onde a flexibilidade, qualidade e estreitamento das 

relações produtor-consumidor são as palavras chave que norteiam esse paradigma” 

(AZEVEDO, 2004; p. 2), vão imprimir um novo ordenamento territorial. 

Nas palavras de Alentejano (2003), ocorre um 

“processo de re-ruralização, no qual há uma revalorização do espaço rural – 

seja como área de moradia, seja como lócus de uma produção em moldes 

diferenciados do padrão típico da revolução verde - , que não significa uma 

volta ao antigo rural, mas a produção de um novo rural e a revitalização 

demográfica, econômica, política e cultural deste, transformado pelo próprio 

processo de urbanização e, no caso, do Ro de Janeiro, de metropolização.” 

(p. 19). 

Ainda, segundo o mesmo autor, referindo-se ao estado do Rio de Janeiro: 

Essa revalorização do rural se expressa no avanço do ecoturismo, na 

expansão de atividades de lazer em áreas rurais, como pesque-pagues e 

hotéis fazendas, e na conservação de antigas áreas agrícolas em áreas de 

veraneio e segunda moradia para as classes média e alta da região 

metropolitana. Expressa-se também no desenvolvimento de formas de 

produção agrícolas alternativas que incorporam crescentemente a dimensão 

ambiental, respeitando a diversidade dos ecossistemas, em oposição ao 

modelo homogeneizador da revolução verde. (ALENTEJANO, 2003; p. 19). 
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Azevedo lê esta tendência, ressaltando a existência de “(...) duas leituras 

fundamentais, a de caráter urbano e a de caráter rural, que irão , num jogo de forças, definir 

o uso do solo, materializando a paisagem”. (AZEVEDO, 2004; p. 4). 

Com relação à primeira, coloca que 

A leitura dos ‘urbanos’ ou consumidores de ruralidades, vê no campo as 

amenidades de outrora que a cidade não é mais capaz de suprir: A 

possibilidade de se desligar do caos urbano, de resgatar o modo de vida 

saudável, do contato com a natureza ou de vivenciar a utopia de que a partir 

do campo poder-se-à construir um mundo melhor, contudo, sem se desligar 

dos confortos e facilidades que a vida nas cidades oferece. (AZEVEDO, 

2004; p. 4). 

Por sua vez, referindo-se a visão de caráter rural , expressa que “Do outro lado, 

temos a leitura dos trabalhadores rurais, atingidos por esse conjunto de urbanidades que 

não cessam a sua penetração e promovem uma catequese cultural (sic) impondo novos 

padrões de consumo”. (AZEVEDO, 2004; p. 4). Além disso, a baixa rentabilidade da 

atividade agrícola, voltada par o mercado interno, tem levado a uma crescente “fuga” aos 

“empregos refúgio”, o que demonstra o peso das atividades não agrícolas no meio rural e na 

complementaridade e, por vez, sustentação, da própria atividade agrícola. 

 A esse respeito, Azevedo (2004) afirma que “De fato, cada vez mais, a participação 

da atividade agrícola na renda familiar se reduz, estimulando o trabalhador a buscar a sua 

inserção em atividades tipicamente urbanas o que é dificultado, em parte, pela qualificação 

que essa realidade exige.” (p. 5). Dessa maneira, as novas oportunidades empregatícias 

centram-se nas áreas de baixa qualificação, como pedreiros, serventes, domésticas, 

garçons etc. 

 Concomitante, Alentejano (2003) afirma que ocorre 

(...) o processo de multiplicação da pluriatividade entre os pequenos 

agricultores. Premiados pela crise, expostos cada vez mais à ruralização e 

pressionados pela valorização crescente de suas terras pela expansão do 

turismo, muitas famílias de pequenos agricultores da região transformam-se 

em pluriativistas, combinado a renda obtida na própria propriedade com 

outras atividades desenvolvidas fora desta (principalmente ligados à 

prestação de serviços e ao turismo). (p. 19). 

Schneider (1999) Apud Borges (2004), afirma que “As novas formas de trabalho e de 

produção devem ser entendidas como estratégias de produção e reprodução, representando 

muitas vezes uma sobrevivência do já decadente sistema agrícola” (p. 1). 
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 Por fim, no contexto de dominação inerente à relação entre o capital e a pequena 

produção, o que podemos verificar é a continuidade do ordenamento territorial do espaço 

agrário, e das relações dele intrínsecas, em novas bases, perpassado pelo domínio do 

capital, “(...) agora hegemonizado pela esfera da circulação, pelo capital financeiro, ainda 

que articulado com outros segmentos, e valorizando novas atividades, dentre as quais se 

destacam o lazer e o turismo”. (ALENTEJANO, 2004; p. 22). 

Problematização da pequena produção serrana fluminense 

O cultivo tradicional, anterior à chegada da “modernização” rural, era feito no sistema 

de coivara, que consistia em roçar a vegetação de menor porte (o sub-bosque) e cortar as 

árvores no final da estação seca, queimando a área logo no início da estação chuvosa. As 

cinzas forneciam nutrientes imediatamente ao solo a ser cultivado. Após dois ou três anos 

de cultivo a área era abandonada, permitindo a recuperação da floresta através do processo 

de sucessão ecológica. 

Esse método itinerante de agricultura, tido como o de menor impacto sobre o 

ambiente natural. Embora "sacrifique" a floresta, é praticado em pequenas áreas e por 

pouco tempo, permitindo que o processo natural de sucessão se desenvolva e a área 

recupere grande parte de sua estrutura, composição e espécies anteriores à derrubada. 

Neste contexto, cultivado na linha de maior declive das encostas, em um relevo 

predominantemente acidentado (o que acelera os processos de erosão hídrica), o ciclo do 

café mal completou um século. As antigas áreas ocupadas pelo produto foram substituídas 

pelas pastagens, predominantes nos mares de morros degradados. Provavelmente, se o 

solo tivesse sido completamente abandonado após a cafeicultura, a floresta teria retornado 

ao seu lugar primitivo. 

Esta atividade praticada em maior escala tende a romper o equilíbrio ambiental, 

exigindo a importação da energia, em forma de nutrientes e água, que seria produzida no 

próprio ecossistema, em condições naturais. É dessa forma que se inicia a utilização de 

insumos agrícolas, ocorrendo primeiramente com a introdução de adubo orgânico (esterco) 

e, em seguida, a partir do desenvolvimento industrial e da expansão das forças capitalistas 

no meio rural, com o uso da adubação química. Os agrotóxicos também surgem como 

conseqüência dessa quebra de equilíbrio, na medida em que a agricultura interfere na teia 

alimentar, eliminando as relações que mantêm estáveis as populações - o que resulta no 

surgimento das "pragas", causando um grande impacto ambiental. 

As conseqüências deste tipo de modernização, que utiliza insumos 

indiscriminadamente, são percebidas, também, com a contaminação do solo, das águas, 

dos animais, das plantas (principalmente as cultivadas) e do próprio homem, tanto aquele 
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que consome os alimentos contaminados, como o trabalhador rural que manuseia tais 

insumos, geralmente de forma inadequada. 

Todo este quadro retrata uma necessidade de implantação de uma agricultura 

industrial, onde prevaleceu a dominação da natureza, em favor de um sistema agrícola 

intensivo de trabalho e capital, a qual seria impossível sem esse aparato industrial baseado 

na agroquímica, na motomecanização e na manipulação genética. 

Sendo assim, os pequenos agricultores tentam se adaptar ao modelo da agricultura 

industrial, mas se deparam com o problema da falta de recursos para investir na produção e 

o da prevalência de uma topografia acidentada e de várzeas estreitas e mal drenadas. 

Procuram, então, alternativas: ora diminuem a área produzida e vão deixando de diversificar 

a produção ora apenas produzem culturas que supostamente têm o mesmo manejo 

agroquímico. 

Tornam-se, portanto, fragilizados perante o mercado, pois o volume total da 

produção é pequeno e os custos dos insumos são elevados, gerando um resultado 

econômico vulnerável se considerarmos as abruptas quedas de preços. 

Associa-se a este quadro, o fato de os pequenos produtores desprovidos de um 

caminhão, para transportar a sua produção para o Mercado, ficam dependentes de 

atravessadores, não tendo, desta maneira, conhecimento real dos valores comercializados. 

Em muitos dos casos, os atravessadores agregam também a “função” de “patrão”, ou seja, 

dono ou arrendatário da terra que “banca”, financia, a lavoura. Neste caso, a relação de 

trabalho que se configura é a parceria: o trabalhador, meeiro, entra com a mão-de-obra e no 

momento do acerto de contas, pagam a metade do “empate”, referente às despesas com a 

lavoura, o frete e a embalagem para depois dividir o que restou da venda do produto com o 

“patrão”. 

Ainda, como no caso do Mercado do Produtor da Região Serrana, há carência de 

uma administração comprometida com a clareza das relações comerciais ali estabelecidas, 

o resultado é uma ausência de sintonia entre os preços comercializados no CEASA - RJ e 

os que são pagos no mercado regional. Uni-se a este episódio o fato de não haver um 

cadastro de compradores, sendo comum, segundo os próprios produtores, a prática do 

“calote”. 

Considerando que a topografia acidentada da região dificulta o uso de maquinário 

agrícola, as culturas, localizadas predominantemente em média e alta encosta, são 
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plantadas em linha de maior declive, sendo, a aração “morro abaixo” 6, a única forma de 

arar o solo com o auxílio do trator. Ainda, se constata que as áreas que não estão sendo 

momentaneamente utilizadas para o plantio se encontram “desnudas”, favorecendo o 

carreamento de sedimentos. 

Portanto, fica claro que o manejo ao qual o solo está exposto inclui práticas que 

facilitam a erosão superficial dos solos, onde a topografia (um dos fatores mais decisivos 

sobre as perdas de solos por erosão hídrica) e os altos índices pluviométricos (próprios de 

um clima tropical de altitude do tipo Cwb), são pouco favoráveis ao uso agrícola da região e 

intensificam tal degradação (ver foto 6). 

 

Foto 6 – Viabilizadas pelo Estado, as dragagens de rios da localidade e a chegada da 

eletrificação rural permitiram o deslocamento espacial da horticultura, tanto sobre as 

várzeas, anteriormente subutilizadas, como em direção às médias e altas encostas, através 

do emprego de motobombas elétricas. Essa Realidade, associada às condições edafo-

climáticas, marcadas pela presença de um relevo acidentado, típico do domínio dos mares 

de morros, e o clima tropical de altitude, tipo CWB, com sua forte sazonalidade de chuvas, 

em geral de caráter torrencial; e a problemática da prática do cultivo em fileiras, em linha de 

maior declividade, “morro abaixo”, com a utilização de tratores para a técnica da aração, 
                                                 
6 A aração é feita por tratores, de pequeno e médio porte, os tobatas, na qual o maquinário sobe o 
morro de ré, arando de cima para baixo, no sentido da declividade, visto que a aração no sentido da 
curva de nível representa um significativo risco de tombamento do mesmo.  
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favorecem a erosão dos solos, categorizando na perda de fertilidade dos mesmos e, com 

esta, na crescente dificuldade de manter a produção. 

As chuvas intensas que ocorrem são também responsáveis pela lixiviação do solo, 

retirando do sistema suas bases, resultando na queda da fertilidade, juntamente com a 

perda do horizonte orgânico e na conseqüente acidificação do solo. Por conseguinte, o 

manejo impróprio do solo, juntamente com as referidas restrições ambientais, leva, além da 

grande degradação, a queda de produtividade agrícola. 

Esta acidez do solo, provocada/favorecida pela “lavagem” do mesmo, é corrigida 

pela aplicação de calcário, que é significativamente custosa. Todavia, diante das condições 

morfoclimáticas da área, quando aplicado em canteiros localizados em média e alta encosta, 

é retirado com grande rapidez do sistema, sendo carreado para os rios. 

Concomitantemente, estas águas escoadas das encostas também levam consigo os adubos 

aplicados nas culturas que, nos rios, favorecem o desenvolvimento da vegetação presente 

nos mesmos, levando a comatação e, consecutivamente, ao processo de assoreamento. 

O nível técnico-cultural dos agricultores é insuficiente para a utilização adequada dos 

insumos que, associado à falta de orientação técnica dos órgãos oficiais aumenta, 

proporcionalmente, a incapacidade do uso desses produtos pelos agricultores, causando 

impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 

No entanto, a tentativa de mudança deste tipo de manejo para um menos predatório 

é bastante complexa à medida que a necessidade de preservação ambiental esbarra em 

práticas de reprodução social, cuja alteração encontra como empecilhos diferentes 

condicionantes que vão desde fatores econômicos, relacionados à comercialização e às 

pressões do mercado, manipulado pela indústria agroquímica, como também, e 

principalmente, aos hábitos ligados ao modo de vida camponês, que são difíceis de serem 

rompidos ou alterados por novos modelos de práticas agrícolas. Exemplo didático deste 

fato, pode ser verificado se considerarmos que o pequeno produtor, em casos não raros, 

além de sua condição de meeiro, em uma relação social de trabalho, também se vê 

dependente desta estrutura por uma relação de morada, que se estabelece no instante em 

que a casa onde reside com a família é de propriedade do dono da terra, ou seja, do 

“patrão”7. 

Nesse sentido, as relações de trabalho vão se adaptando a esta nova configuração: 

sem recursos para acompanhar o ritmo de modernização do campo e com a diminuição da 

                                                 
7 Em Campo do Coelho, um dos mais expressivos distritos produtores do município de Nova Friburgo, 
esta realidade é predominante, havendo ainda a implicação de que alguns destes “patrões” são 
indivíduos cosmopolitanos que vêem na atividade agrícola uma opção de diversificação de 
investimentos.  
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produtividade da terra, o camponês da Região Serrana é obrigado a participar da 

reprodução do capital. Assim, diante de tal conjuntura, o pequeno produtor se vê subjugado: 

ou se torna um assalariado ou um parceiro que, juntamente com sua família, vai aos poucos 

se distanciando dos atributos que o caracterizam com camponês; ou se “insere” nesta 

dinâmica metamorfosiando-se em pequeno agricultor familiar. Em outras palavras, o 

camponês é cooptado pelo capital. 

Categoricamente, Ariovaldo (2001, p. 48) chama atenção para as contradições 

contidas no processo de reprodução ampliada do capital, atentando para o fato de que esta 

tanto redefine antigas relações subordinando-as à sua reprodução, como engendra relações 

não-capitalistas, igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução. Isso nos leva a 

refletir sobre o que diz Martins (apud Ariovaldo, 2001, p. 48): 

(...) é muito importante discernir entre produção do capital e reprodução 

capitalista do capital. A produção do capital, nunca é produto de relações 

capitalistas de produção, baseada pois no capital e no trabalho assalariado. 

Portanto, não só relações não-capitalistas de produção podem ser dominadas 

e reproduzidas pelo capital, como é o caso da propriedade familiar de tipo 

camponês, como também determinadas relações podem não aparecer 

integrantes do processo do capital, embora o sejam, como é o caso da 

propriedade capitalista da terra (Martins, 1981: 170/1) (grifo nosso). 

Completando tal complexidade, há o fato de que em toda a história de 

desenvolvimento do país, a agricultura que alimenta os brasileiros é predominantemente a 

da pequena produção, quase sempre desprestigiada pelas políticas públicas de 

desenvolvimento rural. A prioridade dada à lavoura de exportação já levou o país, nos 

tempos coloniais, a verdadeiras "ondas de fome", pela falta de planejamento e investimento 

na produção de alimentos para abastecimento interno. 

Lamentavelmente, essa política de exclusão, voltada para o mercado externo e 

fortalecida pelo processo de globalização, mantém ainda hoje uma grande parcela da 

população brasileira em condições de miséria e subnutrição. 

Considerações finais 

 Neste espaço contraditório, onde se ressalta a relação de subordinação da pequena 

à grande produção e ao capital em suas diferentes formas, percebe-se que o atual estágio 

da modernização do capitalismo não se faz sem pesados ônus, implicando em uma intensa 

destruição da base física da produção e forte expropriação dos trabalhadores rurais. 

Por fim, fica claro que a abordagem da problemática que circunda a pequena 

produção agrícola, na qual podemos perceber que a interação de “modernas” práticas de 
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manejo e uso do solo com práticas tradicionais, é extremante complexa, uma vez que, a 

necessidade de preservação ambiental esbarra com práticas de reprodução social. 

Este é um dos muitos exemplos brasileiros em que é corroborada a crítica ao uso e 

aplicação de novas tecnologias, principalmente quando ligadas à noção de sustentabilidade, 

como muitas vezes é feito para justificar a aplicação das mesmas na produção agrícola 

nacional (e internacional) no sentido de que ela existe apenas no nível retórico, esvaziando-

se do seu conteúdo social. 

É imprescindível que o saber geográfico se coloque de maneira crítica na 

compreensão e discussão deste tema, não repudiando por repudiar tais avanços 

tecnológicos, mas pondo-se a disposição de realizar criticas criativas, capazes de interpretar 

a fundo a estrutura das coisas e, principalmente, contribuir para construção de propostas 

eficientes e viáveis. 

Sendo assim, mantendo-se esta discussão, as palavras de Ariovaldo (1991, p. 07) 

ilustram tal preocupação: 

A produção geográfica, felizmente, começa a ser submetida a uma crítica 

profunda, comprometida com a transformação do mundo. É pois urgente 

produzir uma Geografia sobre o campo que possibilite o seu entendimento; 

ou, mais que isto, uma Geografia que possa servir de instrumento para a 

transformação do campo, e se possível, também da cidade. 

Finalmente, cabe ressaltar que esta é uma pesquisa que muito tem de amadurecer e 

problematizar, procurando aprofundar-se cada vez mais sobre o fenômeno de 

transformação da agricultura, que, nas palavras de MARTINE (1991, p. 8), “centra-se (...) no 

que poderíamos chamar de ‘caificação’ do padrão agrícola”. 
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