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INTRODUÇÃO 

A modernização da agricultura, entendida como processo de expansão do capitalismo 
no campo, ocorre de forma intensiva, extensiva e repressiva ao mesmo tempo.  
Configura-se na industrialização das atividades agrárias com a implantação de um 
conjunto de métodos e técnicas que tem por objetivo aumentar a produtividade de terra 
e do trabalho, sem contudo, provomer a democratização da estrutura fundiária e sem 
criar um melhor ambiente de vivência para os trabalhadores. 

O processo de modernização tem se mostrado eficaz economicamente, visto ter 
aumentado a produção de grãos, gerado divisas e liberado mão-de-obra, porém seu 
custo social e ecológico são ainda conjecturais, mas já se evidencia o gradual 
empobrecimento dos trabalhadores e a destruição dos ecossistemas. 

A ação do Estado no processo de industrialização da agricultura no Brasil se dá pela via 
da legislação que é, ao mesmo tempo modernizante e conservadora. 

Os trabalhadores no campo têm uma jornada de trabalho muito longa e geralmente não 
tem nenhum benefício social garantido por legislação, pois não possuem contrato 
formal ou carteira de trabalho assinada. 

O processo de modernização é marcado pela transformação de pequenos proprietários, 
posseiros, agregados e moradores em vendedores de sua força de trabalho e os separa 
definitivamente da possibilidade de acesso à terra, reduzindo-os a proletários.  O 
processo de proletarização é inexorável e gera um  maior contingente de mão-de-obra 
desempregada, pois não há um desenvolvimento real nos demais setores da economia, 
capaz de criar vagas para empregar tal excedente. 

1. O papel do Estado na produção do espaço modernizado 

Há nova arrumação dos espaços de produção, uma redefinição na produção e 
reprodução desse espaço caracterizado pela necessidade de novas atividades 
econômicas, onde cada formação econômico-social procura se organizar de modo 
próprio e de acordo com os seus interesses.  Assim, os novos espaços são redefinidos 
continuamente.  A industrialização da agricultura exemplifica esse processo, segundo 
mostra BRUN (1985): 
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“Esse fenômeno se expressa no fato de a agricultura, enquanto setor produtivo, se torna 
uma atividade crescentemente empresarial, ao mesmo tempo que se transforma num 
importante mercado para máquinas e insumos modernos produzidos pela indústria.  De 
outra parte, o uso intensivo de máquinas, equipamentos, implementos e insumos 
modernos pela agricultura possibilita a crescente criação da chamada ‘segunda 
natureza’, que se traduz na transformação de terras tidas antes como imprestáveis para a 
produção agrícola em solos agricultáveis, como ocorreu, por exemplo, com as terras dos 
campos de barba-de-bode do planalto gaúcho desde a década de 50, transformados em 
lavouras de trigo e depois de soja, e como começa a ocorrer com terras de várzea e 
alagadiços, através de drenagem, bem como as terras semi-áridas do cerrado do Brasil 
Central e do Nordeste por meio do uso da irrigação.”  (p. 60)     

Esta análise de Argimiro J. Brun, ao tratar da expansão dos cultivos de soja e trigo no 
sul do Brasil explica, em parte, a expansão para outras regiões.  No entanto é importante 
acrescentar os fatores mercadológicos que são realmente decisivos no processo de 
modernização. 

O mesmo autor faz a periodização da modernização no Brasil tomando  a “Revolução 
Verde” como referencial que caracteriza o processo de integração dependente que vai 
dar o tom de todo o desenvolvimento do setor.  A política econômica brasileira, a partir 
de 1950, já propiciava a expansão dos interesses dos grupos criadores da Revolução 
Verde, cujos canais de implantação foram os programas “Aliança para o progresso” e 
“Alimentos para a paz”. 

Nos primeiros dez anos de pós-guerra, as funções da agricultura foram bem definidas, 
ou seja, ela deveria gerar divisas para a importação de bens para a expansão industrial, 
criar e transferir recursos para a indústria, fornecer mão-de-obra barata para o setor 
secundário e ainda continuar produzindo alimentos a baixo custo.  Tudo isso 
evidenciando o caráter conservador do seu desenvolvimento, pois a sua modernização é 
tão somente o atrelamento ao setor industrial num esquema de subordinação. 

A forma é uma renovação tecnológica com utilização de equipamentos, insumos, 
técnicas e métodos modernos e o emprego mínimo de mão-de-obra, com tendência à 
especialização da mesma.  No entanto, não se modifica a estrutura fundiária, pelo 
contrário, a opção é pelo modelo concentrador e excludente. 

A opção por tal modelo começa a ser evidenciada a partir de 1950, principalmente com 
a triticultura e, posteriormente, com a sojicultura, cujo incremento de cultivo se dá na 
década de 70, coincidindo com as crises do petróleo, quando o país necessita de novos 
produtos para o equilíbrio da balança de pagamentos.  No mesmo período há um avanço 
também nas lavouras de cana-de-açúcar para a produção de combustível alternativo e 
esses cultivos, altamente capitalizados e multiplicadores de capital, se expandem pelas 
regiões centrais do país, em substituição a cultivos tradicionais ou mesmo ocupando 
áreas de cerrados. 

A expansão territorial se faz em ondas concêntricas a partir do centro-sul e atinge de 
forma diferenciada os diversos segmentos sociais, desencadeando um movimento 
migratório de dois tipos distintos.  O primeiro movimento, que atinge um número maior 
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de pessoas, é constituído pelos que ficam marginalizados do modelo produtivo que se 
instala: são os posseiros, agregados e pequenos proprietários que são alijados do 
contexto modernizante.  O segundo movimento, ou segundo segmento social que se 
desloca, é o dos empresários bem sucedidos.  Estes, após verem esgotar suas 
possibilidades de expansão no lugar de origem, estão aptos a “ocupar” outras áreas onde 
as terras são mais baratas e onde podem expandir seus empreendimentos.  Normalmente 
tais empresários dispõem de vultoso capital financeiro e know how aliados a uma 
legislação agrária e agrícola que incentiva e privilegia a grande produção, 
principalmente a destinada à exportação. 

O Brasil confirma a opção pelo modelo modernizante internacional ao fazer, entre 
outras iniciativas, uma legislação compatível com tal opção.  Destaque para o Estatuto 
do Trabalhador Rural de 1963 que, de certa forma, estendia os benefícios sócio-
trabalhistas dos operários urbanos aos trabalhadores rurais.  Embora tal legislação tenha 
sido quase letra morta, foi uma pretensa valorização do trabalhador do campo e a 
legitimação de novas relações sociais.  Mas o instrumento mais eficaz para o avanço da 
modernização conservadora foi, sem dúvida, o Estatuto da Terra de 1964, cuja letra 
sugeria, inclusive, reforma agrária, mas cujo espírito era tão somente fortalecer e 
legitimar o poder dos empresários rurais.  Nesse sentido, o Estatuto foi muito eficiente, 
pois possibilitou a implantação das empresas rurais, criando os instrumentos eficazes 
para garantir maior articulação do processo produtivo.  

Na década de 70 são criados instrumentos específicos para atender as novas exigências 
do modelo adotado.  São criados os programas especiais para viabilizar os mecanismos 
de financiamento para a produção.  Dentre esses programas, destaca-se na região 
Centro-Oeste a criação do PROAGRO - Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária - em 1973, por uma resolução do Banco do Brasil.  O PROAGRO 
possibilita ao produtor fazer investimento sem riscos, além de incentivar o uso de 
tecnologia mais eficiente, cujo acesso é mais viável aos produtores com maior capital 
financeiro, pois ao pequeno, a subordinação implica na sua falência enquanto produtor 
independente.  São os grandes empreendimentos que são favorecidos por serem mais 
susceptíveis ao uso de avançadas tecnologias e pela própria perspectiva de mercado. 

Quanto ao desenvolvimento da agropecuária no cerrado, as linhas de crédito são 
viabilizadas pelo POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento do Cerrado - que 
concede linhas de crédito especiais para promover a mecanização e aplicação de 
investimentos com armazenagem, estradas e eletrificação das propriedades. 

 

2. As “ilhas” de modernização do cerrado.  

Não é a abundância de terras ou facilidades de mão-de-obra que determina a expansão 
das “ilhas” de modernização para as áreas de cerrado.  Tais áreas só se prestavam às 
pastagens extensivas, e não eram ocupadas com grandes lavouras até o fim da década de 
70.  A partir de então, entram no circuito da expansão capitalista e se tornam locais de 
ocupação sistemática com a implantação de enormes pastagens cultivadas e grandes 
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lavouras, principalmente de soja.   Mas o primeiro e maior predador da vegetação do 
cerrado e, conseqüentemente, depredador do ecossistema, são as carvoeiras. 

O cerrado como ecossistema apresenta uma fisionomia variável, dependendo da altitude 
do relevo e das precipitações pluviométricas mas, em geral, é composto de arbustos e 
pequenas árvores retorcidas, com folhas grossas e lixentas, emergindo uma camada 
herbácea rasteira.  É um ecossistema que sofre com os efeitos das queimadas, mas que 
se regenera com certa rapidez. 

Até a década de 70, o cerrado não era aproveitado de maneira intensiva para os cultivos 
temporários, por serem seus solos pouco férteis e apresentarem impedimentos físico-
químicos.  O recente surto de ocupação intensiva de grandes áreas de cerrado para 
cultivos só foi possível graças ao desenvolvimento de técnicas e métodos que 
propiciaram a modificação do solo e isso se dá, como já foi dito, dentro da expansão do 
capitalismo no campo, sob a forma da industrialização da agricultura. 

O cerrado é hoje um ecossistema bastante explorado, seja para extração de carvão, seja 
para formação de pastagens melhoradas ou cultivadas, para as lavouras intensivas e 
extensivas de soja, arroz, milho, feijão e até mesmo trigo.   

Qualquer das formas citadas de exploração do cerrado acabam sendo predatórias, 
porque não se leva em consideração os prejuízos causados com a modificação do 
ecossistema, principalmente ao levar à extinção inúmeras espécies vegetais e a 
destruição de uma fauna muito rica.  Contribui também para o comprometimento dos 
mananciais hídricos com a poluição com agrotóxicos, a destruição das matas ciliares, o 
que provoca a assoreamento do leito dos rios e migração ou extinção de nascentes, além 
das destruição dos solos.   

A conservação dos solos é processo oneroso, visto se tratar de solos pouco férteis.  Para 
cultivos intensivos, a inversão em corretivos e fertilizantes é alta.  Depois de 
“corrigidos”, o grande desafio é manter a fertilidade.   Os cultivos intensivos são por si 
mesmos degradantes e em solos de cerrado as dificuldades são ainda maiores. 

A destruição dos solos se dá de forma mecânica, pela ação das chuvas, que em áreas de 
declive podem inutilizar vastas áreas por lixiviação e conseqüente erosão.  Ocorre 
também por esgotamento ou “cansaço” do solo, o que acontece por uso intensivo com 
monoculturas.  Outro processo de destruição é a compactação, comum em terrenos 
argilosos submetidos ao pisoteio de máquinas pesadas.  A conservação é um conjunto 
de práticas e técnicas visando manter a fertilidade do solo, mantendo-o produtivo por 
um período mais longo possível. 

Para a conservação dos solos, uma das técnicas utilizadas é a rotação de cultivos.  Algo 
bastante antigo e tradicional, largamente empregada porque permite diminuir as perdas 
dos nutrientes e ainda possibilita a quebra do ciclo reprodutivo das pragas que são 
comuns em grandes áreas de monocultivos. 

A rotação de culturas é utilizada em grande escala, pois normalmente só se utiliza a 
mesma gleba para um mesmo produto num período máximo de duas safras, quando 
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então há a substituição e esta obedece a um rigoroso critério, onde se considera a análise 
laboratorial do solo, feita anualmente. 

O outro processo mecânico de conservação é a subsolagem.  Técnica tanto preventiva 
como corretiva da compactação do solo.  A compactação do solo é elemento 
desertificante nas regiões de solos argilosos.  A subsolagem se constitui em uma aração 
mais profunda com grades especiais que “reviram” a parte mais profunda do solo 
permitindo que este continue poroso e ventilado. 

Em lugar onde o uso de máquinas pesadas é constante, aliado a peculiaridades de 
textura do solo e a ausência de árvores numa vasta extensão, o processo de compactação 
pode ocorrer já nos primeiros anos de utilização da terra. 

Na região de cerrado, onde as chuvas ocorrem nos meses de verão, as safras ficam 
sujeitas ao regime das chuvas e assim só ocorre uma safra anual.  Vários produtos têm 
um ciclo vegetativo curto, como o feijão e o milho, perde-se tempo e terra por causa 
disso, utiliza-se a técnica de irrigação que permite conseguir substancial aumento na 
produção, pois possibilita mais de uma safra anual. 

A ação do Estado e as condições dos cerrados se associam e seu estudo possibilita a 
compreensão do processo de tranformação no campo e junto a estes fatores vale ainda 
acrescentar mais alguns elementos que interferem no processo de modernização das 
atividades agrárias. 

 

3. Elementos de produção 
 

Ao se falar em elementos de produção procura-se responder a três questões básicas:  
quanto é produzido; para quem é produzido, e como se produz,  no que se refere ao 
primeiro item o que é mais representativo é a questão da produtividade tanto da terra 
quanto do trabalho.  Essa produtividade é um dos objetivos do processo de 
modernização, e vem aumentando gradativamente.  A intensificação do uso de 
máquinas, associada às técnicas de correção e preservação dos solos, vêm permitindo 
níveis cada vez mais elevados de exploração da terra e do trabalho. 

Cada vez mais se evidenciam a intensificação da produção por área e por trabalhador.  
Tal intensificação se dá, pela inversão cada vez maior de tecnologias e a motivação 
mercadológica que é o elemento determinante.  As condições de mercado para os 
produtos agrícolas, orientam a diversificação dos quantitativos plantados de alguns 
cultivos. Essa orientação tem base exclusivamente mercadológica, embora a tecnologia, 
a especialização e o alto grau de quimificação sejam importantes, tudo é condicionado e 
viabilizado em relação à comercialização. 

Para se compreender a questão “para quem é produzido”?  Basta seguir o curso da 
história das atividades agrícolas no Brasil, onde há sempre um produto principal, 
normalmente destinado aos mercados de outros estados ou de outros países e cultivos 
secundários destinados ao mercado local e nacional.  
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No caso da empresa rural, de modo geral existe um produto principal, em torno do qual 
se organiza a estrutura produtiva e os outros cultivos vão a reboque.  Parece, no entanto, 
que está havendo modificação, pois é perceptível um processo de diversificação e 
aumento  do cultivo de produtos considerados “populares”, nas grandes empresas.  
Tudo isso é reflexo de um novo modelo de divisão de trabalho refletido nas políticas 
agrícolas e agrárias. 

Dentro das Empresas rurais todas as atividades são voltadas ao comércio, o que 
evidencia o caráter altamente capitalista do empreendimento.  Seus objetivos giram em 
torno do grande lucro baseado no cálculo econômico, onde as estruturas do trabalho e 
do capital são fornecidas por agentes econômicos distintos; o trabalho assalariado com a 
separação absoluta do trabalhador dos meios de produção; a estrutura técnica; a 
estrutura financeira com autofinanciamento; e a estrutura econômica com produção 
voltada para o mercado confirmam o caráter empresarial. 

Tradicionalmente analisam-se as atividades agrárias levando-se em conta, os elementos 
ecológicos como sendo os mais importantes, visto serem essas atividades as mais 
ligadas à natureza, principalmente ao solo, ao clima e ao relevo.  Mas estas são apenas 
condições naturais de produção. 

A priori não há uma escala de importância valorativa entre os elementos da agricultura, 
mas mesmo assim os solos sempre foram considerados como o primeiro elemento ao se 
falar em atividade agrária.  O solo sustenta fisicamente as plantas e lhes dá condições de 
vida, daí se justifica o destaque que tem marcado o estudo de suas condições físicas e 
químicas. 

Uma certa variação espacial de cultivos pode ser parcialmente explicada pela textura, 
profundidade, composição, capacidade de retenção de umidade e índice de acidez dos 
solos.  As plantas, assim como os animais, têm suas preferências por certos tipos de 
habitat. 

Os solos do cerrado são ácidos e pobres em nutrientes e sais minerais.  O seu 
aproveitamento para cultivos intensivos requer emprego de técnicas especiais de 
preparo e o grande desafio é manter tais solos produtivos por períodos mais longos.  
Nesse ponto  esbarram os pequenos e médios produtores que não dispõem de capital 
financeiro suficiente para bancar tão oneroso investimento. 

As técnicas tradicionais de conservação como o pousio não são viáveis numa economia 
que exige produção intensiva. 

Embora não se possa dizer que existam lugares exclusivos para uma determinada planta 
ou animal, existem, no entanto, áreas mais ou menos favoráveis a certos produtos e que 
certas condições ecológicas podem limitar ou inibir o desenvolvimento de plantas ou 
animais.  O fato de as plantas exigirem certa quantidade de luz e calor para o seu 
crescimento faz com que fatores como temperatura e precipitações sejam importantes 
para as atividades agrícolas.  Tais fatores vão, de certa forma, regular os períodos de 
plantio e de colheita e também conferir alguma espacialidade na distribuição dos 
cultivos e dos criatórios. 
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É relevante dizer que, embora possa se fazer uma abordagem em separado dos vários 
fatores climáticos como: altitude, latitude, continentalidade e precipitações, esses fazem 
parte de um conjunto que compõe os ecossistemas.  E o ecossistema de que trata esse 
trabalho é o cerrado onde, como em qualquer outro, há uma interação de seus elementos 
que vão caracterizar a paisagem, lhe conferindo as peculiaridades. 

Os cultivos, principalmente intensivos e extensivos, constituem prejuízo ao ecossistema.  
Ao se tratar do cerrado, essa quebra se constitui no que pode vir a ser um transtorno 
para o ambiente natural e em certas condições, ganhar contorno de desastre ecológico.  
Isso depende da forma e do grau de apropriação do homem sobre o meio. 

O processo de irrigação permite uma autonomia maior sobre as condições naturais, pois 
se constitui um elemento que possibilita cultivos em períodos diferentes dos ordinários, 
por exemplo o caso do feijão, uma leguminosa com ciclo vegetativo curto pode ser 
cultivada de forma quase ininterrupta. 

Além da análise dos elementos ecológicos, interessa também analisar os indicadores 
demográficos e culturais que possuem relação com as atividades agrárias. 

A pressão demográfica sobre a terra, no Brasil, não se dá por questão de densidade 
populacional, se dá outrossim, por questões de acesso e posse da terra.  Isso tem gerado 
conflitos violentos chegando mesmo a se constituir uma guerra pelo uso e posse de 
algumas áreas, isso é resultado de uma política voltada ao interesse do grande capital. 

O elemento político é, sem dúvida, de grande importância, desde que se reconheça a 
fragilidade da agricultura e suas dificuldades em resolver seus próprios problemas.  As 
grandes transformações ocorridas foram decididas pela força das resoluções políticas do 
governo, ou mesmo pela falta de uma política agrária mais democrática e abrangente, 
que permitisse aos trabalhadores mais acesso aos frutos de seu trabalho. 

Em vários pontos, a política governamental tem ação direta sobre a agricultura, mas, é 
na combinação dos elementos econômicos e políticos, que se torna mais evidente, 
principalmente no que diz respeito às estruturas viabilizadoras da produção:  a abertura 
de estradas, concessão de subsídios, política de preços mínimos, armazenagem, etc.   As 
políticas governamentais estão diretamente relacionadas com a  expansão ou retração 
dos espaços cultivados. 

A construção de estradas facilita o escoamento da produção e confere mais valorização 
às terras por elas servidas.  Uma boa malha viária é, hoje, fator determinante para a 
produção agrícola e expansão de áreas de cultivo. 

As áreas agrícolas estão em níveis diferentes em relação ao sistema industrial, pois tal 
relação se vincula ao tipo de produto, porque cada mercado tem seus organismos 
próprios estimuladores ou constrangedores da expansão da produção. 

As atividades agrárias, no Brasil, assim como as demais atividades estão vinculadas às 
condições de mercado e à situação geral da economia em relaçãoaos mercados 
internacionais.  Ao longo de toda história do Brasil, existiu sempre a dedicação das 
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melhores terras e da melhor mão-de-obra voltadas para um produto de peso na balança 
de exportação.  O que tipifica as formas de exploração da terra e do trabalho. 

A modernização atingiu, principalmente, os cultivos de cana-de-açúcar e soja e, só 
recentemente se estendeu ao milho e ao feijão, por força das crises de produção e 
modificações no mercado.  O impacto da modernização se dá de forma diferenciada nos 
vários segmentos sociais do mundo rural.  Isso ocorre porque os produtores têm sido 
pressionados pelas condições de mercado.  A mentalidade dos agricultores também 
começa a se transformar ao se tornarem profissionais do setor. 

A agricultura passa a se integrar aos modelos de administração criados e aperfeiçoados 
pela indústria.  São incorporados ao processo produtivo os quadros administrativos e os 
especializados.  O desenvolvimento técnico-científico possibilita assim a expansão das 
fronteiras tanto territoriais, quanto político-sociais. 

A questão do armazenamento de safras e de adubos se constitui grande problema para 
os produtores rurais, pois o Estado nem sempre fornece armazenagem satisfatória, o que 
obriga os produtores, em muitos casos, a se desfazerem dos produtos em épocas 
desfavoráveis, quando os preços estão pressionados pela oferta.  Nesse caso, os grandes 
proprietários, mais uma vez, estão em vantagem, pois podem dispor de estrutura de silos 
e armazéns para bancar o armazenamento de safras, adubos e sementes.  Com isso 
conseguem certa autonomia no mercado. 

A quantidade e qualidade de informações que o agricultor alcança e sua capacidade de 
dispor dessas informações é um fator de desenvolvimento e avanço no que se refere à 
qualidade na produção e nas relações sociais inerentes.  A quantidade e qualidade das 
informações depende de suas origens, da acessibilidade e até mesmo da promoção 
social do agricultor, funcionando como estímulo para buscar as novidades no setor que 
trabalha. 

Segundo DINIZ (1986),  
 

“a capacidade de usar os recursos disponíveis depende:  
- do nível de aspirações, experiência passada e estímulo familiar’ 
- das normas de grupo social e apoio, desempenho padrão da comunidade; 
- da inteligência, nível educacional, capacidade de trabalho, e mesmo certos fatores 
econômicos como trabalho da propriedade, custo dos transportes e recursos naturais.” 

Os fatores relacionados por Diniz, são um tanto positivistas, enquanto considera apenas 
determinados itens, porque a questão é muito mais complexa.  Fatores políticos, 
econômicos, naturais e outros, também se combinam na obtenção de resultados agrícola 
e em certos momentos históricos pode um ou outro ser mais influenciador. 

Numa tipologia clássica de análise da agricultura, ou de toda a atividade agrária, 
considera-se o esquema tradicional dos fatores básicos terra-trabalho-capital.  Os fatores 
terra e trabalho seriam indicadores do grau de intensidade das atividades e o fator 
capital, como o capitaneador de todo o processo.  Através desse trabalho pode-se 
perceber que na agricultura intensiva modernizada, a terra é tão somente um elemento 
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passivo e está no mesmo nível dos outros elementos.  Os fatores realmente 
determinantes são o trabalho e o capital.  E numa sociedade classista, essa é a base da 
convivência e divergência do mundo sócio-econômico e político, não só no campo, mas 
em todo e qualquer setor da vida. 

 

Algumas considerações acerca do Impacto Ambiental relacionado à modernização 
da agricultura               

As atividades agrárias são as atividades humanas mais ligadas ao meio ecológico ou à 
natureza, visto que estão relacionadas à terra e ao processo de interação entre o homem 
e o meio natural.   

Nos moldes empresariais são considerados mais os riscos para o capital do que para o 
meio ambiente.  Os efeitos sobre o meio ambiente só começam a ser considerados, à 
medida que interferem na reprodução do próprio capital, ou seja, quando já estão 
fazendo efeito sobre o volume da produção e no rendimento da produtividade.  Isso tem 
sido comum ao longo do processo de modernização, ou mesmo antes. 

O processo de modernização no Brasil tem se mostrado altamente predatório e deixado 
como marcas os solos esgotados, mananciais contaminados e reduzidos, espécies 
vegetais a animais sob extinção e, sobretudo, não tem criado um ambiente ecológico 
melhor para o trabalhador, ou para a sociedade como um todo. 

O cerrado é um ecossistema que, como qualquer outro, tem suas especificidades e uma 
delas é a riqueza botânica e pedológica, e a retirada da cobertura vegetal em extensas 
áreas contínuas ou não, comprometem de forma drástica esse ecossistema. 

Os cultivos intensivos e extensivos nas áreas de cerrado têm destruído, 
sistematicamente, subsistemas inteiros em vários lugares, com conseqüências ainda não 
mensuradas.  Algumas transformações já podem ser observadas, porque já estão sendo 
sentidas pelos homens que lidam diretamente no campo.  

A exploração comercial de novas áreas, até recentemente intactas, termina por erradicar 
espécies de animais e vegetais.  O processo de homogeneização da paisagem gerada por 
cultivos em grandes áreas monocultoras, extingue, a cada ano, milhares de espécies com 
alto potencial nutritivo, sustentador do ecossistema. 

Quanto aos mananciais, há pouca preocupação com a conservação.  É quase inevitável a 
poluição por agrotóxicos que são transportados pelas enchurradas e pelos ventos quando 
são borrifados, principalmente quando a cobertura é feita por aviões.  Os defensivos 
agrícolas ou agrotóxicos são uma categoria especial de insumos que promovem certos 
benefícios à produtividade.  O seu uso visa evitar perdas de safras causadas pelo ataque 
de pragas e doenças  as culturas.  São diferentes dos fertilizantes, corretivos ou 
sementes melhoradas ou adaptadas, que são também elementos capazes de promover o 
aumento de produtividade. 
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Os problemas ambientais gerados pelo emprego maciço de produtos  químicos nas 
lavouras e também o desinformação dos trabalhadores que lidam com tais produtos tem 
causado sérios danos ao ambiente. 

Alguns herbicidas são muito voláteis e se espalham no ar durante a aplicação e podem 
ser transportado a grandes distâncias.  A contaminação dos mananciais pode ser causada 
por todas as formas citadas e ainda pela lavagem dos equipamentos de pulverização e 
até pelo carreamento pelas águas das chuvas.  Além da poluição das águas e do ar, há 
ainda a grave questão dos solos, pois alguns inseticidas permanecem por muitos anos 
agregados ao solo e o que seria um benefício, pode tornar-se um transtorno, a longo 
prazo. 

O uso de pesticidas, embora tragam certos benefícios aos cultivos, tem inconvenientes e 
o mais grave é a questão da poluição ambiental.  Existe a questão do uso indevido que 
pode envenenar também os insetos úteis como abelhas e demais polinizadores, o que é 
um desastre ecológico concreto, e ainda destrói espécies nativas que são, em muitos 
casos, inimigos naturais das pragas.  Na agricultura modernizada o emprego de tais 
produtos é maciça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a instalação das fazendas modernas, ou empresas rurais - no sentido retratado do 
texto - novas áreas são incorporadas ao sistema produtivo de forma intensiva e 
sistematizada, trazendo grandes transformações às paisagens rurais e criando uma nova 
sociedade sob o comando do grande capital.  Há um evidente desenvolvimento das 
forças produtivas com alterações nas relações sociais.  Entretanto, as estruturas desse 
novo modelo não são muito diferentes do anterior, que em muitos lugares não foram 
substituídos, pois o processo de modernização é descontínuo no espaço e no tempo. 

As transformações se restringem a inovações tecnológicas de produção, circulação e 
armazenamento.  No que diz respeito à estrutura fundiária e às estruturas sociais, essas 
são mantidas e até recrudescidas, visto ser o modelo adotado no país altamente 
concentrador e ao mesmo tempo excludente. 

As práticas da agricultura moderna têm contribuído para a degradação ambiental em 
todas as regiões do mundo, e no Brasil o processo é mais grave, porque ao se importar 
modelos tecnológicos, não há uma preocupação em se considerar peculiaridades locais 
de solo, relevo, clima e mesmo dos aspectos culturais da população.  O cultivo em solos 
frágeis tem contribuído muito para o avanço do processo de erosão e compactação dos 
mesmos.  O uso abusivo e indiscriminado de agrotóxicos comprometem o meio 
ambiente. 

A viabilização da grande produção de alimentos pode se transformar em catástrofe 
ecológica sem precedentes para o homem e para o meio ambiente.  Tal catástrofe é 
ainda quase imperceptível, mas é latente. 



 

 11

A situação atual exige transformações significativas da economia e da sociedade 
brasileira que, aliadas a uma vontade política viabilize uma agricultura economicamente 
eficiente, ecologicamente sustentável e cujos resultados sociais sejam a eliminação da 
miséria e da fome. 

O que ficou claro é que urgem medidas conseqüentes que envolvam toda a sociedade no 
propósito de eliminar a fome, reduzir o desemprego e a exploração sobre o trabalhado, 
com a promoção mais equitativa dos benefícios oriundos das atividades econômicas. 

No momento, ficam mais preocupações e questionamentos, que soluções.  Sabe-se que 
o modelo de desenvolvimento proposto tem sido eficiente.  Mas que transformações 
ocorreram no conjunto da sociedade brasileira?  Que transformações ocorreram na vida 
do trabalhador?  Em que medida foi minimizado a fome endêmica e crônica de vasta 
camada de marginalizados? 
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