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RESUMO

Nesta tese apresento uma narrativa e uma reflexão a partir de
trabalho de campo com uma família de produtores convencionais,
que moram na localidade de Três Picos, que fica no 3o distrito de
Nova Friburgo - RJ, Campo do Coelho. O foco da pesquisa se
dirigiu para a atividade de produzir e comercializar produtos
agrícolas, em especial as hortaliças, bem como as interações
necessárias para a reprodução de uma atividade que é
prioritariamente voltada para o mercado. Interações estas que,
mesmo voltadas para o mercado, estão permeadas de relações
recíprocas acionadas para permitir a troca. Tomando como ponto
principal de reflexão a afirmação de uma produtora, que "planta
porque tem quem pânhe", apresento uma imagem de um mercado
particular, no qual os agentes aparentemente não se apossaram de
suas várias formas nem detém poder de determinação de preço ou
aniquilação da concorrência. Para tanto usei como método uma
imersão na faina produtiva que, nesta região, não se destaca das
atividades de circulação e venda.

Palavras-chave: Agricultura Familiar Convencional, Horticultura, Mercado, Reciprocidade.
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ABSTRACT

In this thesis I present, in a narrative form, a discussion from a
fieldwork with a conventional farmer family who lives in the
community of Três Picos, part of the 3rd district of Nova Friburgo
(RJ) municipality. The research focuses on the production and
retailing of agricultural products, especially the vegetables, but also
on the interactions necessary to reproduce this activity which is
primarily market-oriented. Even these interactions are aimed
towards the market they are permeated by reciprocal relations,
which are engaged precisely to enable the exchange. In order to do
so I took as a point of inflection the statement of a producer, who
said that she "plants because has someone to pick it up". Starting
with this I could build up an image of a particular market, in which
the agents apparently do not have power on setting the price neither
power to eliminate the competition. I used as a method an
immersion in the daily productive operations that are not apart
from the circulation and retail activities in this specific region.

Keywords: Family Conventional Farming, Horticulture, Market, Reciprocity
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Prólogo:
Because it is there1:
Falar da construção do objeto de pesquisa e da construção do campo em antropologia
sem falar ou refletir sobre as motivações do pesquisador me parece uma forma asséptica de se
tratar o assunto. As motivações para uma pesquisa, são permeadas de vontades e fortunas que
o pesquisador têm e se apresentam na busca pela sua formação e afirmação, em um mercado
constituído de bens simbólicos (BOURDIEU, 1974). Seja como for, as motivações, paixões e
desejos podem estar latentes, mas sempre estão presentes e se evidenciam nos textos e falas.
Meu intuito com esse movimento não é criar uma narrativa centrada no "eu", mas sim
dar ao leitor elementos para entender a metodologia adotada, as opções, os caminhos
tomados, os "imponderáveis"2 da pesquisa de campo e os limites para as interpretações sobre
os dados construídos. Desta forma, a discussão se dá a partir do "eu", principalmente na parte
introdutória, onde apresento minhas motivações em ir para um local e construir meu campo
lá, mas se desloca para o "outro" no decorrer do texto, tanto o "outro" enquanto no
deslocamento para o "nativo", quanto para outro local.
Esse recurso foi uma opção narrativa, ou seja, apresentar uma metalinguagem, onde o
leitor tenha elementos para experimentar o percurso percorrido e tenha a chance de ver o
mundo através dos olhos do pesquisador. Com o evoluir do texto essa visão mudará para uma
outra construção, a fundada nas práticas e representações construídas com meus
interlocutores.

1

Resposta do montanhista George Mallory a um jornalista antes da fatal expedição de 1924 à Face Norte do
Monte Everest, depois de ser algumas vezes questionado do porque estar lá?
2
Referência aos "imponderáveis da vida real" (Malinowski, 1984) que aqui estendo a própria prática da pesquisa
de campo.
3

As razões da escolha de um objeto de estudo para um estudante de pós-graduação em
antropologia pode ter diversas matizes, desde predileções pessoais, vínculo com o campo de
atuação profissional, construção conjunta com o orientador ou grupo de pesquisa, ou ainda
pela força do acaso. Para mim, a princípio, era um esforço de construção de uma pesquisa que
juntasse minha trajetória acadêmica, com preferencias de temas de debate e o ambiente de
montanha.
Desta forma, aproveitando minhas experiências de pesquisa de campo juntamente aos
pescadores de Itaipu, desde a graduação passando pelo mestrado, (MIBIELLI 2004; 2014)
decidi elaborar para o doutorado um tema de pesquisa que incorporasse minhas experiências
como montanhista, guia e como comerciante de equipamentos ligados ao esporte, para a
realização do meu doutorado, e isto foi feito logo no projeto apresentado para o ingresso no
Programa de Pós Graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade Federal Fluminense
(UFF).
A construção do meu campo e a relação com minha trajetória acadêmica e afetiva tem
a mesma distância para um "outro", que, mesmo no âmbito de um presumido "rural" é muito
próximo em diversos pontos do "eu", supostamente "urbano". A construção do meu objeto de
pesquisa passou por uma escolha pessoal de um tema e uma localidade próximas em um
ambiente familiar, as montanhas. Contudo os percalços da própria atividade de pesquisador
pós-graduando me afastaram da proposta inicial e me colocaram diante de uma desconstrução
de predileções pessoais, para poder estabelecer um objeto de pesquisa, em um exercício de
aproximações e afastamentos constantes.
Processo complexo e de grande intensidade ao pesquisador, mas que DaMatta
apresentou de forma resumida e didática já na famosa operação: "(a) transformar o exótico no
familiar e/ou (b) transformar o familiar em exótico" (DaMATTA, p.4, 1978). Esta operação
serviu para me ajudar a organizar diversos aspectos da minha trajetória no campo e da relação
de interlocução (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000) estabelecidas com os agentes (ORTNER,
2007). Da mesma forma, como, mesmo no "rural", distintos tipos de distanciamentos e
aproximações a pessoas e ao(s) mesmo(s) lugare(s), foram constantes para a construção do
objeto de pesquisa. Além disso, em certa medida, houve a desconstrução de um lugar 3

3

Utilizo o conceito de lugar de Y-Fu-Tuan (1977) e sua relação com o conceito de espaço no debate da
geografia (space and place). Para ele o lugar não é somente um dos fatores constituintes do espaço. O lugar seria
4

(TUAN, 1977) vivido e experimentado ao longo de 18 anos como montanhista para um outro
lugar, que sempre esteve diante de meus olhos, mas que passava desapercebido, já que o foco
nas montanhas foram mais forte durante alguns anos.
Entre Mar e Montanha:
Minha proximidade as montanhas se deu de berço. Nascido em Petrópolis e criado em
Teresópolis, foi no ambiente serrano que passei minha infância e adolescência e onde pude
desenvolver o gosto pela prática do montanhismo.
A cidade de Teresópolis cresceu em uma Várzea, cercada por uma cadeia de
montanhas chamada Serra dos Órgãos (parte da formação geológica conhecida como Serra do
Mar), esta é visível de quase toda a cidade e tem como símbolo maior o pico do Dedo de
Deus4. Todas estas montanhas estão em área de Proteção Integral, sendo o Parque Nacional da
Serra dos Órgãos o segundo parque nacional criado no Brasil, em 1939 (CALANDRINO,
2018). Vizinho a este, e o maior do estado do Rio de janeiro, está o Parque Estadual dos Três
Picos (PETP), criado em 2002.
A prática do montanhismo como esporte na cidade vem dos meados do século XIX,
com a ascensão da Pedra do Sino em 18415. Contudo a conquista6 que mais marcou para uma
identidade atual e a construção de uma tradição, não somente da cidade, mas como símbolo
nacional da escalada moderna, foi a primeira ascensão do Pico do Dedo de Deus em 19127
(FARIA, 2017).
Na cidade de Teresópolis a história dessa empreitada é conhecida para além do grupo
de montanhistas e é passada oralmente em vários círculos sociais. Decerto não me lembro a
primeira vez que a ouvi, mas nela se conta que, no começo do século XX um grupo de
alemães estiveram na cidade com o objetivo de escalar a montanhas e que foram logo
"capturados" pela ideia de subir o Dedo de Deus. Após algumas investidas à montanha,
voltaram sem êxito e, ainda, decretam categoricamente que o cume do Pico era inatingível.

um fator estruturante a ser explicado sob a ótica das pessoas que lhe conferem significado e o delimitam. No
caso do meu campo experimentei dois lugares possíveis no mesmo espaço.
4
A montanha está dentro dos limites do Município de Guapimirim, anteriormente distrito de Magé.
5
A possibilidade de outras acessões não registradas tanto por grupos nativos quanto por caçadores/mateiros é
uma possibilidade aceita entre os que se debruçam sobre o tema, como FARIA, 2017.
6
Primeira ascensão de uma montanha é chamada de conquista.
7
Para ver a controvérsia entorno da escalada do Dedo de Deus ver FARIA, 2017.
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Contudo, um grupo de cinco moradores de Teresópolis realizou a empreitada em abril de
1912, um dos maiores marcos do montanhismo nacional.
Foi nesse ambiente serrano que ingressei num curso de escalada em rocha e, embora
na família não houvesse praticantes do esporte, sempre houve incentivo a prática desportiva,
talvez pela profissão dos meus pais, ligadas a área médica. Durante a infância pratiquei alguns
esportes, me iniciando no montanhismo com a caminhada a Pedra do Sino em 1994. A partir
de então, até meu ingresso no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense
(UFF) no segundo semestre de 1998, a prática do montanhismo, e mais especificamente a da
escalada em rocha, se tornou a atividade central, não somente como prática desportiva, mas
também se tornou para mim uma prática profissional com serviços de guia, alpinismo
industrial e trabalho em lojas de venda de equipamentos.
Na universidade, já residindo em Niterói, me aproximei da pesquisa em 2001, após um
ano de trancamento de matrícula do curso de ciências sociais, período que trabalhei numa
loja e realizei serviços de guia e alpinismo industrial. O contato com a pesquisa de campo se
deu a partir do meu ingresso no Núcleo Fluminense de Estudos de Pesquisa (NUFEP) como
bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) sob orientação do professor Roberto Kant de Lima. Atuando junto ao
projeto de pesquisa “Espaço público, meio ambiente, democracia e conflitos: Os desafios das
reservas extrativistas marinhas no litoral do estado do Rio de Janeiro (Itapesq)”. A partir daí
comecei a realizar trabalho de campo na praia de Itaipu e também me envolver com campos
realizados coletivamente para diferentes projetos. Alguns destes envolviam a realização de
campo em outros municípios do Rio de Janeiro e também em municípios de outros estados
como no litoral do Paraná. Em todos eles, os pescadores, suas pescarias e áreas de proteção
eram o centro.
De certa maneira, estas duas atividades que escolhi se opunham, já que as incursões a
campo eram realizadas durante a semana, à beira da praia, num tipo de ambiente onde
realmente pude experimentar a alteridade não somente pela diferença cultural, mas também
pelo desconhecimento total das atividades e do ambiente e seus aspectos abióticos, como
maré e ventos. Contudo, nos finais de semana e feriados, buscava o ambiente de montanha
para a prática do montanhismo e de instrução a novos praticantes, em um ambiente onde me
sentia confortável, com a sensação de "estar em casa". Mesmo com preferência pelo ambiente
6

de montanha, continuei realizando pesquisas em ambientes costeiros e com populações
pesqueiras. O trabalho de campo realizado em Itaipu resultou em minha monografia
intitulada: "Mestre Cambuci e o Sumiço da Tainha: uma nova imagem da praia de Itaipu"
(MIBIELLI, 2004).
Após algumas idas e vindas acadêmicas e alguns anos residindo no exterior (onde
novamente trabalhei em uma loja de material de montanhismo e esportes de inverno) cursei o
Mestrado em Sociologia e Direito entre 2012 e 2014, sendo bolsista de projeto financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) intitulado,
“Formação de Recursos Humanos para a Concepção, Consolidação e Gestão de Políticas
Públicas de Conservação e Manejo de Recursos Naturais Renováveis e Áreas Marinhas
Protegidas”.
Voltei então a Itaipu para trabalho de campo junto aos pescadores e às reuniões do
processo que culminou com a implementação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
(RESEX-Mar Itaipu) pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2013. O produto final foi
minha dissertação de mestrado intitulada: "Ser Pescador Profissional Artesanal Tradicional de
Itaipu" (MIBIELLI, 2014).
Com a finalização do mestrado e, ao longo de 14 anos de aproximações e
distanciamentos com a academia e com o montanhismo, comecei a elaborar um projeto de
pesquisa que unisse as duas atividades/interesses as quais mais me motivaram - a pesquisa
etnográfica e o montanhismo. Pressupunha, ainda que ingenuamente, que nesta junção de
interesses/ atividades haveria somente bônus para a pesquisa, para a atividade desportiva e
para mim mesmo. A saída da beira da praia para o sopé da montanha começou a se desenhar,
mas não fugindo de uma temática que envolvesse populações "tradicionais" e "nativas" e
ações neocolonialistas8 (LOBÃO, 2010).
Com isto em mente, o projeto apresentado para o PPGA levava em conta minha
experiência com o montanhismo, principalmente os anos trabalhados na Snow and Rock em
Londres, no Reino Unido. Nesta loja, mais especificamente no departamento de
8

Lobão usa conceito a partir de Franz Fanon, que seria a incorporação de princípios externos, oriundos das
metrópoles. No caso brasileiro, para Lobão o neocolonialismo corresponderiam às incorporações de
“projetismos” e de modelos de gestão socioambientais. Fanon, F. Uma Ilustração: subdesenvolvimento e
anticolonialismo. In: Luiz Pereira (org.).Subdesenvolvimento e Desenvolvimento. (2ª ed.) Rio de Janeiro: Zahar
Editores. 1973
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montanhismo, foi onde tive contato com o chamado "mercado de alta montanha", ou das
"expedições comerciais" (HAWLEY & SALISBURY, 2011). O carro chefe eram os
chamados clientes "sete cumes" e de expedições polares. Lá conheci, além dos clientes,
operadores de empresas que ofereciam pacotes para as montanhas, guias de montanha de
diversas nacionalidades, incluindo Sherpas9.
Rememorando e reorganizando as narrativas das diversas conversas informais e
despretensiosas (em termos acadêmicos) que tive com esses agentes os quais conheci na loja,
e também, seguindo os acontecimentos das temporadas anuais nos himalaias, propus um
objeto de pesquisa que reunia o "Circo no Topo do Mundo" (que consiste na mobilização para
a operação de "expedições comerciais") e as relações entre os agentes envolvidos. Como
objetivo, pretendia

estudar a relação e divisão de trabalho entre os "nativos" Sherpas/

Nepaleses e os "ocidentais" "brancos". Contudo, por razões de financiamento e o consequente
deslocamento necessário, a realização do campo se apresentou inviável e, com o fim das
disciplinas exigidas no primeiro semestre de 2015, elaborei outro projeto de pesquisa. O local
escolhido desta vez foi “Salinas”, uma região conhecida como a meca da "escalada de
aventura10" no Brasil que fica localizada no município de Nova Friburgo, em região limítrofe
à Teresópolis, e é parte integrante do PETP, lugar que frequento para realizar escaladas em
rocha desde 1997.
Com um local escolhido, decidi realizar uma primeira incursão a campo, motivado
pela escrita do trabalho final para a disciplina Métodos em Antropologia, instigado que fui
pelo professor Mello11 que, numa caminhada entre o Largo de São Francisco e a Praça XV,
questionou-me sobre meus devaneios acerca de um suposto objeto de estudo: "tudo bem, mas
cadê o campo!?".
Durante os preparativos para ir a Salinas, comecei a sentir uma certa ansiedade
principalmente quando comecei a refletir que estava na estaca zero de uma pesquisa
etnográfica, tinha escolhido um novo local de campo o qual conhecia como escalador, porém
9

Os Sherpas integram uma etnia Nepalesa conhecida no mundo do alpinismo por serem excelentes carregadores
e, mais recentemente, excelentes alpinistas/himalaistas. Para maiores informações da relação entre os Sherpas e
o montanhismo ver: ORTNER, 1999.
10
A "escalada de aventura" é onde há uma exigência física, psíquica e de planejamento, devido a extensão das
vias e em algumas delas risco de lesões em caso de queda (TARTARI, 2008). Existem diversas modalidades de
montanhismo, que também se expressam de forma cultural, havendo distintas éticas e regras em diferentes países
e regiões. Para maiores informações buscar FARIA, 2017.
11
Professor Marco Antonio da Silva Mello do Programa de Pós Graduação em Antropologia da UFF.
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não como antropólogo, e começava, sem saber ainda, a me aventurar por temas poucos
explorados por mim em minha trajetória como pesquisador social.
Não demorei a perceber que a mudança da praia à montanha seria algo a mais do que
uma simples mudança de ambiente. Sendo montanhista, estaria de certa forma reificando uma
visão já que partilhava valores e morais de parte dos atores? A partir dessa série de
questionamentos compreendi que juntar meus dois interesses/atividades não teria somente
ganhos, mas também desafios pessoais e metodológicos que envolviam minha subjetividade,
meu sentimento de topofilia (TUAN, 1990) (MELO & VOGEL, 2004) e de pertencimento ao
grupo de montanhistas.
Me convenci então que para poder ter algum dado empírico que pudesse minimamente
me "situar" em uma relação de alteridade, precisaria voltar ao local, desta vez com o "manto
do etnógrafo", para fazer campo, experimentar o local e estabelecer interlocuções.
Desse retorno e com o distanciamento dos laços anteriores é que foi possível buscar
estabelecer relações com meus interlocutores. E da experimentação de uma nova prática que a
visão de um outro lugar ganhou contornos e se concretizou na construção desta tese.

9

1. Apresentação
Nesta tese apresento uma narrativa e uma reflexão a partir do meu trabalho de campo
em conjunto com uma família de produtores convencionais que moram na localidade de Três
Picos, que fica no 3o distrito de Nova Friburgo, Campo do Coelho.
O foco da pesquisa se dirigiu para a atividade de produzir e comercializar produtos
agrícolas, em especial, as hortaliças, bem como as interações necessárias para a reprodução de
uma atividade que é prioritariamente voltada para o mercado. Entretanto, devo ressaltar desde
já, que mesmo sendo um mercado que tem sua formação de preços ditada pela lei da oferta e
da procura, há, em sua constituição, inúmeras práticas e interações que vão para além da
“troca”. O campo ofereceu uma imagem de um mercado específico, no qual há dificuldade
para os agentes se apossaram de suas várias etapas e as gestionar de forma a ter algum poder
de determinação de preço ou aniquilação da concorrência.
Usei como método uma imersão na faina produtiva que, como apresentarei, não se
destaca das atividades de circulação e venda. Tomei como ponto principal de reflexão, a
simples afirmação de uma produtora local, que "planta porque tem quem pânhe". A partir
desta frase, construí uma narrativa onde os agentes locais se lançam tanto em um
empreendimento quanto em uma aventura (MALINOWISKI, 1984), o que demanda uma fina
articulação entre as interações de reciprocidade generalizada, reciprocidade equilibrada e
reciprocidade negativa (SAHLINS, 1974)
Para tanto, busco apresentar as representações locais sobre este mercado, em diálogo
constante com bibliografia que se debruça sobre o tema de forma mais abrangente. Como um
jogo de lentes de um fotógrafo, onde com uma macro temos todos os detalhes de um mundo
micro, mas o entorno se embaça em decorrência da distancia focal. Por outro lado, com uma
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grande angular, podemos ter um panorama geral, mas se perde detalhes. Esse processo
certamente provocou um deslocamento das teorias e outras etnografias, em suas escalas que,
se perdeu um pouco em precisão, ganhou uma maior abrangência.
Nesse sentido, apresento algumas questões teóricas e abordagens para o tema que, ao
mesmo tempo constroem uma descrição densa (GEERTZ, 2008), proporcionam categorias
analíticas úteis para outras pesquisas e levantamentos, já que a produção de dados sobre a
produção e comercialização das hortaliças tem que enfrentar o desafio da complexidade de
circuitos e de agentes nesta cadeia produtiva como argumentarei.
Através da descrição das representações e das práticas dos produtores e intermediários
em seus diversos espaços, pude construir uma imagem de como ao se lançar para o mercado,
uma produtora convencional aciona diversas formas de relações que tornam possível a ela e
sua família se manter na atividade.
No capítulo dois, apresento a área de estudo, descrevendo um centro de produção,
circulação e comercialização que tem como destinatário o abastecimento da região
Metropolitana do Rio de Janeiro, bem como outras áreas do Estado. Percorro brevemente a
construção de vias que levavam produtos agrícolas até a cidade do Rio de Janeiro e discuto
como o estabelecimentos destas rotas e a ocupação da Região Serrana levaram a
especialização da plantação de hortaliças e de sua circulação.
No capítulo três, narro a minha entrada em campo e a mudança de visão sobre o lugar,
partir da faina diária da roça e da participação em uma dinâmica familiar para compreender as
relações produtivas que possibilitam a essa produção uma inserção em outras esferas da
"região". A entrada no campo significou a nível pessoal uma desconstrução da área como um
local da escalada e da prática desportiva para a construção da percepção de um novo lugar,
aquele dos produtores rurais.
No capítulo quatro, apresento diversos tópicos que visam dar ao leitor uma visão
geográfica, humana e histórica da localidade dos Três Picos e da Região. O objetivo é ancorar
a narrativa em um o pano de fundo sem o qual os acontecimentos descritos a frente perdem
referência e sentido. Aqui também apresento algumas questões que me fizeram a optar pelo
caminho da produção e circulação.
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No capítulo seguinte, apresento a conceituação e categorização dos vegetais em
produtos e o enquadramento e a forma de entendimento do produtor sobre sua atividade e
suas identificações e enquadramentos.
No capítulo seis continuo o movimento das lentes, focando e desfocando, tornando a
me aproximar, como um fotógrafo que usa uma lente macro, narrando as etapas produtivas e
desconstruindo sua sequencia biológica da lavoura e da planta. Demonstrando que a venda e
circulação são determinantes nos ritmos imprimidos durante a faina. Também neste ponto que
continua a descrever as diferentes interações necessárias para produzir e vender.
No capítulo sete, me ocupo em descrever os agentes da circulação das mercadorias,
intermediários que compram os produtos dos agricultores e articulam sua venda para outros
intermediários os para estabelecimentos comerciais onde estes serão consumidos. Aqui
novamente me ocupo em descrever as formas de interações entre os produtores e os
comparadores, mostrando sua complexidade tanto na forma da relação quanto nas dos
circuitos comerciais.
Por fim, apresento como os interlocutores constroem a categoria mercado e a partir
dela em relação a narrativa até o momento argumento que as interações econômicas propostas
por Sahlins (1974) e Polanyi (1957) podem coexistir em diferentes níveis.
A tese também conta com elementos extra textuais, que são links para conteúdos áudio
visuais. Estes conteúdos são vídeos feitos por mim durante o campo, vídeos reportagens feitos
por canais de comunicação, reportagens de jornais, vídeo reportagem do Arquivo Nacional e
ensaio fotográfico.
A ideia é que por meio deste conteúdo o leitor possa ter acesso ao local e aos
produtores não somente através do texto, podendo ver e ouvir (CARDOSO DE OLIVEIRA,
2000) com outras perspectivas. De toda forma, esse conteúdo áudio visual não é obrigatório e
o argumento desenvolvido ao longo da tese independe deste.
Os links estão disponíveis na tese em forma de hyperlink para as versões digitais e em
forma de QR-code para as versões impressas. Para acessar o hyperlink basta clicar nele. Já o
acesso através do QR-code é feito utilizando um telefone celular ou tablete (que tenha uma
câmera) e usando a câmera como scanner. Os dispositivos precisam estar conectados à
12

internet. Para leitura do QR-code, a maioria dos dispositivos atuais não precisam de instalação
de aplicativo, basta acessar a câmera. Se o dispositivo não tiver aplicativo, bastar baixa-lo,
existem diversos aplicativos que são achados facilmente buscando por “leitor de QR”.
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2. O Cinturão Verde do Rio de Janeiro
Desenvolvi meu trabalho de campo em uma área que é parte do Campo do Coelho, 3º Distrito
do Município de Nova Friburgo. O município faz parte da região Serrana do Estado do Rio de
Janeiro, que integra o chamado "Cinturão Verde" da rede de abastecimento de alimentos da
região metropolitana, especializada na produção Olerícolas12.
O processo de estabelecimento da Região Serrana como o maior centro produtor do
estado neste tipo de cultura foi gradual e decorrência direta do crescimento da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, que pressionou locais de produção em termos fundiários,
com a valorização da terra e repartição desta em loteamentos que fizeram que a produção de
hortaliças entre outros gêneros migrassem para outras regiões que, então, se tornaram centros
produtores.
Contudo, as formas de interiorização no Estado com a ligação entre o fundo da Baía
da Guanabara e as cidades nos topos da Serra do Mar já ocorriam desde o século XVIII. Ela
se dava por trilhas, sempre a partir de portos do fundo da Baía, como o Porto da Estrela e o
Porto de Mauá, em Magé, e o Porto das Caixas, em Itaboraí. Este último ligava a Região do
Cantagalo, no noroeste fluminense, passando por Cachoeiras de Macacu. A influência da
produção para exportação, as demandas para o abastecimento interno e esforço produtivo
foram determinantes para o entendimento da criação das vias de circulação (LINHARES,
1979).
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No capítulo 5 apresento algumas classificações que legumes e verduras como são chamados costumeiramente
podem ter. Segundo Filgueira (1981): “As culturas abrangidas pelo termo “olericultura” são denominadas
também de “culturas oleráceas”, como sinônimo de “hortaliça”. pp. 1-2.
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A consolidação do café como grande produto de exportação acabou por promover
esforços que superassem as Serras, como a criação de linhas férreas para Petrópolis, Nova
Friburgo e, por último, Teresópolis (LAMEGO, 1963). O estabelecimento desta malha de
transporte ocorreu entre os anos de 1873 até 1908 e, contou também, com a construção de
estradas não pavimentadas.
O desenho dessas rotas ajuda a compreensão da consolidação da atividade agrícola na
Região Serrana, pois, ao mesmo tempo, servia de rota para escoar produtos de exportação e
ajudava a consolidar a produção e comercialização de alimentos para abastecimento da cidade
do Rio de Janeiro (GRISEL & ASSIS, 2015). Estes autores elaboraram um gráfico com mapa
e uma linha do tempo que demonstram o estabelecimentos das rotas e dos tipos vias criadas
ao longo de mais de um século.
Gráfico 1: Evolução das infraestruturas de transporte na Região Serrana durante o século XIX

(Fonte: GRISEL & ASSIS, 2015. p.27.)

Desta forma, a partir do século XX, com a melhoria das vias e a facilitação do
transporte, a Região Serrana não somente se desenvolveu na questão agrária, mas também
destacou-se no crescimento urbano e industrial, em especial as cidades de Nova Friburgo e
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Petrópolis. Já em Teresópolis, por causa da chegada tardia do trem, a grande maioria da
população, até a década de 1920, residia em área rural (LAMEGO, 1963).
Mesmo com o desenvolvimento destas rotas, a produção de produtos agrícolas para o
então Distrito Federal ficava localizado nas zonas periféricas da Região Metropolitana,
principalmente na Baixada Fluminense. Na virada do século XVII para o XIX, através de
esforços de cunho higienista (MELLO, 2004), o projeto de saneamento de áreas da Baixada
Fluminense visava tanto a transformação da paisagem quanto a implementação da áreas
agriculturáveis:

Para um país que gerava sua riqueza do setor agrícola, uma região que tinha
700km de vias férreas ao final do século XIX, e vários portos lacustres e
fluviais não podia ser desprezível para a elite agrária fluminense. Conforme
assinala o presidente do Estado José Thomaz Porciúncula, em sua Mensagem
enviada a Assembléia Legislativa, do ano de 1984, o saneamento da Baixada
Fluminense, era entendido como "o aproveitamento dos terrenos pantanosos",
como uma das várias providências para "desenvolver os recursos agrícolas"
estaduais. (FERNANDES, 1998, p.74.)

No ano seguinte, em 1895, quando já se discutia a execução do saneamento, a orientação era:
(...) localizar os pontos de altitude máxima e mínima dos rios e do mar, fazer
sondagens no solo, coletar dados meteorológicos durante um ano, coligir
dados estatísticos sobre população e produção econômica e analisar quais
zonas poderiam ter determinada aplicação agrícola. Esses procedimentos
objetivavam a "entrega a agricultura de terrenos fertilíssimos e, valorizados
também, pela proximidade de três importantes centros de consumo",
conforme entendia o Presidente do Estado, Joaquim Maurício de Abreu, em
sua Mensagem a Assembléia Legislativa, de 1895. (FERNANDES, 1998
p.76.)

A região da Baixada teve então seu ápice na produção agrícola entre as décadas de 20
e 40 do século XX quando a produção de laranja para exportação foi o grande mote da região
(SOARES, 1952). Ainda neste período houve a implementação do projeto das colônias
agrícolas, durante o governo de Getúlio Vargas, que visavam a implementação do Cinturão
Verde para poder abastecer o Distrito Federal e suas cercanias.
Desta forma, houve a expansão de áreas saneadas, bem como a expansão de ramais de
trem, energia elétrica e rodovias, como a Avenida Brasil. Juntamente com a implementação
de núcleos coloniais e o esforço de destinação de áreas para agricultura, as três décadas
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decorrentes vieram acompanhas de grande crescimento populacional, expansão urbana e
valorização fundiária.
Do começo do século XX até a década de 60, a cidade do Rio de Janeiro teve um
grande crescimento, passando de aproximadamente 812.000 habitantes em 1920 para
aproximadamente 3.300.000 habitantes em 1960 (SEABRA & MAFRON13). As cidades da
Baixada também tiveram um grande salto populacional, principalmente a partir do fim da
década de 1940:
Tabela 1. Aumento populacional das cidades da Baixada Fluminense

Município

1950

1960

1970

Duque de Caxias

92.459

241.026

431.397

Nilópolis

46.406

95.111

128.011

145.649

356.645

727.140

76.462

190.516

302.394

Nova Iguaçu
São João de Meriti

Fonte: FIGUERÊDO, 2004 (CENSO- IBGE).

Em decorrência desse crescimento, as áreas de produção de hortigranjeiros perderam
espaço na periferia da cidade do Rio de Janeiro e deixaram de atender seu propósito anterior
de ser um Cinturão Verde (MUSUMECI, 1987).
Nesse contexto ocorreram, na década de 1970, novos esforços governamentais para
atender as demandas de abastecimento. A criação do sistema de Centrais de Abastecimento do
Rio de Janeiro (CEASA-RJ) a partir da década de 70 foi determinante:
O governo neste período criou a COBAL (Companhia Brasileira de
Alimentos) órgão que criou o SINAC (Sistema Nacional de Centrais de
Abastecimento) e que através do decreto no. 70.502 de 11 de maio de 1972
(Diário Oficial 12-5-1972) Regulamentou a instalação das centrais de
abastecimento. Portanto, o sistema de Centrais de Abastecimento (CEASA)
nasce com intuito de atuar no mercado como grande entreposto comercial
capaz de organizar a comercialização à jusante, isto é, na produção à
montante, ou seja, na distribuição varejista, confeccionando uma interação
entre produção e comercialização capaz de minimizar os efeitos negativos da
intermediação, principalmente no Rio de Janeiro. (SEABRA & MAFRON. p 5)

Desta forma, a Região Serrana começa a se consolidar como Cinturão Verdem do
Estado do Rio de Janeiro. Em 1987, Musumeci registrou essas áreas de produção e os
Mercados Produtores, integrantes do sistema CEASA e que compunha a Cinturão Verde.
13

Disponível em: www.sober.org.br/palestra/12/01P060.pdf (Acesso: 12/2/2018 - doc. sem data).
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Mapa 1: Cinturão Verde.

(Fonte: MUSUMECI, 198714. p.30.)

2.1. O triângulo das verduras:
A produção de hortaliças da Região Serrana se consolidou como a mais importante do
estado do Rio de Janeiro. Com destaque para três municípios que, em conjunto, ganharam o
apelido de Triângulo da Verduras, por serem municípios especializados em folhosas. São eles
Teresópolis, Nova Friburgo e Sumidouro. Não por coincidência, os três estão dispostos ao
longo da estrada RJ- 130 e as cidades de fato parecem formar um triangulo quando olhadas
em conjunto no mapa.
Os dados sobre o abastecimento são dispersos e os principais motivos para isso, como
apresentarei ao longo deste texto, são os diversos circuitos de venda percorridos pelos
"produtos15". Muitos destes circuitos não passam pela rede do CEASA e não têm nota fiscal.
Assim, não há controle governamental sobre a totalidade da produção de alimentos desse
gênero. Os produtos mais perecíveis e que têm um circuito quase próprio, como a salsa e o

14

Retirado de Relatório: Calendário agrícola – culturas olerícolas. Rio de Janeiro, DGER/SEAA, 1984.
Como os agricultores se referem a sua produção quando já em seu formato/ unidade de valor para venda. Está
categoria é central para esta tese e será desenvolvida ao longo do texto.
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coentro, têm escoamento feito de forma rápida para que o produto não se perca ou saia do
padrão, muitas vezes não passando pela "Pedra"16.
De qualquer maneira, o registro feito pelo CEASA-RJ ajuda a demonstrar a
importância destes Municípios:
De acordo com pesquisas de campo realizadas no pavilhão 21 observou-se
que os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis enviam 51,3% dos
comerciantes para o pavilhão dos produtores fluminenses. Observa-se que
convergem para o pavilhão, em sua maioria, produtos da Região Serrana
estabelecendo uma forte interação entre esta unidade da CEASA-RJ e os
municípios da região. Os dados fornecidos pelo CEASA-RJ reforçam essa
constatação, pois de toda a alface comercializa na unidade Grande Rio 99,1%
é original do estado do Rio de Janeiro. Esta relação para o chuchu é de 98,8%
em quanto para o repolho 48,8%. Estes produtos marcam interações espaciais
fortes de comercialização agrícola entre a CEASA-RJ e a Região Serrana
Fluminense. Os municípios da Região Serrana Fluminense têm participação
no abastecimento dos três produtos com destaque para Nova Friburgo,
Teresópolis e Sumidouro, responsáveis cerca de 83% do abastecimento da
alface, 12% do chuchu e 33% do repolho. A sobreposição dos dados sobre
abastecimento de hortaliças caracteriza a zona serrana como aquilo que mais
se aproxima de um cinturão verde da metrópole carioca respeitando a
estrutura em leque (concentradora) da cidade do Rio de Janeiro como
principal mercado consumidor onde converge boa parte da produção do
estado do Rio do Janeiro. (SEABRA & MARAFON. pp 13-14)

A área que abrange os três municípios é reconhecida pelo sua grande produção e seu
impacto na economia local e do estado e usada como argumento de enaltecimento por
produtores e políticos locais. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2016 em relação ao produto interno bruto (PIB) destes municípios, apontam uma
movimentação anual da ordem de R$ 498.764.760,00 advindos da agricultura e pecuária. A
cidade, de Teresópolis destaca-se com R$ 283.838.870,00 sendo o segundo maior Município
produtor do estado do Rio de Janeiro. O PIB da produção agropecuária de Nova Friburgo, por
sua vez, foi de R$ 86.072.560,00, contudo, segundo interlocutores, boa parcela produzida no
3° distrito de Friburgo é escoada para Teresópolis e ali é declarada e computada. Por fim o
Município de Sumidouro com R$ 128.853.330,00 anuais. Como veremos mais a frente, e em
detalhes, a maior parte dos intermediários que age em todo o Cinturão Verde Serrano é de
Teresópolis e as notas fiscais, quando emitidas são dadas por estes.
16

No pavilhão 21 do Ceasa-Irajá os produtores (na maioria atravessadores) adquirem concessões para poder
comercializar seus produtos. Esta concessão da direito a um espaço no pavilhão para o exercício da atividade que
é chamado de Pedra (SEABRA & MARAFON). No Ceasa - Conquista há um cadastro feito quando o produtor
chega, mas não havia necessidade de concessão para utilizar a Pedra.
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Os dados do PIB são feitos de acordo com o que é declarado e emitido na nota fiscal.
Assim, dependendo do circuito e do arranjo, o produto pode não ser declarado em momento
algum ou ser declarado em alguma outra cidade do Rio de Janeiro ou até fora do estado. É
óbvio, então, que o cálculo não apresenta o que os municípios realmente produzem. O cálculo
o qual os interlocutores chamaram de "geração econômica" não é feito de forma oficial e
sistemática. Eles se referem a quanto de valor agregado que o produto tem e gera ao longo do
seu circuito de circulação. Desde a produção, a "economia gerada" localmente também se
articula cada vez mais com a indústria de produção de insumos, como fertilizantes, defensivos
e sementes. Passam pelo processo de transformação/ beneficiamento que pode ser realizado
tanto na localidade quanto fora, como a venda para o comércio até o consumidor final.
É nesse ambiente que também se encontra a Região dos Três Picos, do Parque
homônimo, onde escolhi estudar, como conhecido pelo meio dos escaladores e também por
alguns em Nova Friburgo, a região de Salinas.
Mapa 2: Municípios integrantes do Triângulo das Verduras.

(Fonte: Mapa baixado na internet e modificado pelo autor)
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3. Desconstrução do Self e a construção do objeto:
3.1 De Salinas aos Bicos: mesmo espaço, lugares distintos
O lugar que conhecia até ir fazer meu campo, era conhecido por mim como Salinas,
onde estavam os paredões dos Três Picos, local de escaladas que levavam o dia inteiro, os
acampamentos no pasto do Português ou no Vale dos Deuses, os cliques das ferragens nos
acampamentos antes do nascer do sol, os desafios físicos, técnicos e “psicológicos” 17 , os
grandes esticões de corda e as parcerias. Também era local de descanso, para caminhadas de
final de semana, banho de rio e cerveja artesanal e até para retiro para estudos e trabalhos
acadêmicos.
A atenção de escaladores e montanhistas para a localidade se dá pelo afloramento
rochoso conhecido como Três Picos e que dá nome ao Parque Estadual. Entre os montanhistas
este também é referido como Três Picos de Salinas. Os Três Picos é formado pelo Pico Maior,
Médio e Menor18, além da montanha vizinha conhecida como Pedra Capacete. O Pico Maior
com 2.366m e o Pico médio 2.358m são os pontos mais elevados da Serra dos Órgãos.

17

“Psicológico” é uma categoria nativa utilizada por escaladores para descrever o preparo mental para lidar com
a altura, a exposição e o risco de quedas e suas possíveis consequências sobre a integridade física.
18
Geologicamente Pico Médio e Menor são a mesma montanha como defende Antonio Paulo Faria em
reportagem ao Portal de Notícias G1. Notícia sobre o projeto que refez a medição oficial da altura das montanhas
da Serra dos Órgãos:
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A área começou a ser explorada para a prática do montanhismo a partir de 1934, com
o escalador alemão, radicado na cidade do Rio de Janeiro, Brackmann realizando a conquista
dos Picos Médio e Menor através de "escalaminhada". Contudo, na década de 1940 foi
quando aconteceram os esforços para escalar o Pico Maior. Foi durante este período de
conquistas que um fato marcou a região:
Na época era comum fixar cabos de aço nas escaladas, isto é, os
conquistadores tinham que carregar aquele peso absurdo e o acesso na época
era bem difícil. Bem, alguém que morava no vale deve ter desconfiado
daqueles sujeitos levando cabos de aço para a montanha e logo foi inventada
uma história...Em 1942 (...) o Brasil declarou guerra à Alemanha, à Itália e ao
Japão e ganhou inimigos. Voltando ao Pico Maior de Friburgo, a polícia de
Teresópolis ficou sabendo da atividade dos escaladores, sendo que dois deles
tinham cabelo escuro e um tinha o cabelo claro. Concluíram, então, que se
tratava de japoneses e um alemão que planejavam colocar um aparelho
transmissor no topo da montanha para recebimento e envio de mensagens.
Um tempo depois a história foi esclarecida. (Faria, 2017. pp. 34-35)

Talvez por causa desses acontecimentos a população local se referia aos escaladores, e
alguns ainda se referem, como "os alemães". Em algumas de minhas conversas com
moradores do local, na época do campo, comentava que conhecia a região desde 1997, que
subia a pé boa parte do caminho, com mochila cheia nas costas. Eles então brincavam, "quer
dizer que você era um dos alemães!?".
Contudo, o local continuou de difícil acesso até a década de 70, quando houve a
consolidação e asfaltamento da estrada que liga Teresópolis a Friburgo, a RJ 130. Desde
então, o acesso se tornou mais fácil e também foram consolidadas as relações entre
montanhistas e algumas famílias proprietárias das terras mais próximas as montanhas. Assim,
algumas famílias permitiam o acampamento e até cediam um rancho que servia de abrigo para
os "alemães". Com essa proximidade e interesse crescente pela área, na década de 1980 houve
uma série de conquistas na localidade, tornando a mesma a “meca da escalada da aventura no
Brasil”.
O local ganhou tanta atenção que na década 1990 alguns montanhistas adquiriram
terras na área e passaram a residir no local. Os pioneiros foram os irmãos Sérgio e Geovani
Tartari, Sérgio Poyares, Alexandre Portela, Alexandre Mazzacaro (Tartari, 2008). A mudança
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2014/11/pico-maior-em-nova-friburgo-rj-e-maior-montanha-daserra-do-mar.html
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de montanhistas e veranistas para a região foi de tal ordem que hoje as partes mais altas tem
muitos proprietários “de fora”19, sendo a maioria em tamanho e número de propriedades.
Minhas primeiras idas a Salinas foram em 1997 para escalar, como realizavam "os
alemães", sempre em companhia de um ou mais colegas. Morador de Teresópolis à época,
pegava a RJ-130 em direção Friburgo e saía da estrada para região por uma estrada vicinal
quatrocentos metros antes do CEASA. De lá seguia em direção ao Três Picos em estrada não
pavimentada e diversas vezes me perdi neste trajeto e buscando ajuda com os moradores
locais. Perguntava pelo caminho para os Três Picos ou para a Escola Ibelga20 (que fica no
início da subida) e costumava ter como resposta, "cê quer ir aos Bico"! Também era muito
comum cumprimentarmos os moradores do local com saudação que era bastante praticada na
região, "ôospra", seguido de um aceno.
Na época entendia que, quando perguntava pelo Três Picos eu me referia à montanha e
que Salinas seria toda aquela região. Para subir no Pico Maior, os escaladores e montanhistas
iam para Salinas, que era a referência compartilhada por esse grupo.
Nestas idas costumávamos nos acomodar em locais para acampamento, realizado em
áreas privadas, o que era de praxe da maioria dos montanhistas, tanto no pasto do Português
(Miguel) quanto no Vale dos Deuses (Mazacarro), também em área de pasto. Não havia
necessidade de pedir autorização, mas era sabido, pelo menos por grande parte dos
escaladores, que se deveria manter uma conduta respeitosa as pessoas do local, aos animais da
propriedade e a própria área evitando sujeira e dejetos21. A partir dos anos 2000 comecei a
frequentar os abrigos22 que estavam começando a ser criados para hospedar montanhistas na
área, ficando na maioria das vezes no Refúgio das Águas, do escalador Sérgio Tartari.
Me aproveitando desta experiência pretérita, e do conhecimento de um "lugar", parti
para meu campo exploratório 23 com algumas perguntas na cabeça. A questão que pensei

19

Apresentarei melhor as localidades e proporções como também como os moradores locais entendem os que
são de fora no próximo capítulo.
20
Instituto Belgica – Nova Friburgo, fundador da escolar que ficou conhecida assim. Mais a frente discorro
sobre.
21
O local começou a ser frequentado também para somente acampamento por jovens e, devido a decorrência de
alguns incidentes, sendo o mais marcante a morte de uma vaca que comeu uma garrafa plástica, o pasto do
“Português” ficou fechado para acampamento.
22
Refúgios e Abrigos, são nomenclaturas vindo de áreas abrigadas nas montanhas alpinas ou andinas. No caso
de Salinas os abrigos e refúgios estão mais para pousadas e albergues com quartos coletivos e individuais.
23
Nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2015, pagando uma diária de R$30,00 por uma cama em um quarto coletivo.
23

envolvia o processo de implementação do Parque Estadual e de possíveis conflitos na "zona
de amortecimento", bem como o sistema de propriedade/ patrimônio que poderiam ser temas
da tese24.
Como de costume, fui até Teresópolis e, de lá, aproveitando o empréstimo de um
carro, me dirigi para Salinas por volta das 20h. A primeira mudança de fato, além da postura,
foi o caderno de campo, que permaneceu do meu lado pronto para eu poder tomar anotações
já ao longo do caminho. Ao sair da RJ 130, cem metros após o limite municipal (Teresópolis Nova Friburgo) cheguei numa localidade com escola, casas e estufas. Ao pegar o caderno,
dei-me conta que o local era "estranhamente" novo para mim e não havia muita coisa para
anotar, nem o nome da localidade onde estava sabia. Seria tudo Salinas?
Refazendo o caminho que fiz tantas outras vezes, mas agora como pesquisador, ao
passar pela estrada observando residências, plantações, escolas, igrejas, estufas foi que
percebi que o "lugar" que conhecia era a "Salinas dos alemães".
Não era a primeira vez que passava pela área, mas minha relação com o local era
somente de passagem, logo o pressuposto de estar ali e construir um campo próximo dos
meus interesses, em um ambiente que fosse conhecido, demonstrou-se em grande medida
falso. O sentimento que tive foi parecido ao de 14 anos antes, quando fiz trabalho de campo
pela primeira vez na praia de Itaipu junto aos pescadores, quando me senti perdido e sem
saber o que fazer. Contendo o desconforto e focando na tarefa que apenas começava, decidi
seguir meu caminho até o Refúgio das Águas, somente anotando impressões pessoais sobre as
localidades que estavam ao longo do meu percurso.
Chegando no Refúgio, deixei minha mala em uma das beliches de um dos quartos
coletivos e fui para o espaço da cozinha, onde havia escaladores e escaladoras e uma guarda
parque25 que se ocupavam em fazer comida, beber cerveja produzida por Sergio e conversar
sobre as escaladas do dia. Após alguns copos de cerveja e fazer um risoto de atum, logo
estava enturmado, uma vez que conhecia a guarda e dominava as categorias envolvidas nas
conversas. Em um dos pontos da conversa tivemos um desacordo, quando a guarda afirmou
que o aconselhável era a utilização da via de conquista do Pico Maior (Sylvio Mendes) para

24

Durante a época de campo não houve tensões ou conflitos.
Guarda Parques foram contratados pelo INEA em 2012, no começo de 2017, após tentativas de estender o
contrato, os guarda parques que aceitaram foram contratados novamente através Organização Social.
24
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"rapelar"26 a montanha e dei minha opinião contrária27, afirmando que não via dificuldade de
utilizar a descida da Cidade dos Ventos com a Disque e Dique. Ela foi enfática em defender a
escolha da via como melhor alternativa, argumentando que atualmente é a mais bem
sinalizada e a linha mais óbvia para quem não conhece a região. Argumento que me
convenceu quase de imediato e, após concordar com ela, continuamos a conversa sobre as
dificuldades que podem aparecer numa escalada no Pico Maior.
A conversa continuou, mas minha atenção se voltou para meu caderno de campo e
comecei ali mesmo a escrever minhas impressões. Intermitentemente me inteirava com um
sorriso e um olhar para os demais na mesa, mas isto era quase um reflexo, porque já estava
imerso em meus pensamentos e sentimentos. Foi então que, ao escrever sobre meu
desconhecimento da área e das pessoas que residem ao longo da estrada que leva ao refúgio,
comecei a questionar minha presença naquela mesa, conversando sobre assuntos que
dominava e em um "lugar" conhecido/ próximo. Pensei que para transformar o familiar em
exótico teria que ter um afastamento maior e também teria que ter uma vigilante reflexão
sobre minha experiência nesse lugar com esse grupo. A discussão sobre o rapel fora o grande
marcador para essa percepção.
Foi ali, no meio desta conversa, que o estranhamento sobre minha posição em campo e
sobre minha estratégia de entrada ganhou contornos. Tornou-se evidente que se continuasse
no campo através dessa rede de relações, reificaria meu pertencimento como montanhista, e
que o outro "lugar", e as pessoas que o constituem, continuariam sendo "exóticos" ao meu
entendimento. Incomodado com a situação decidi ir deitar na beliche e, em meio de um
turbilhão de ideias e sentimentos, concentrei-me em rearranjar os passos para o dia seguinte
para estabelecer relações distantes dos meus vínculos como montanhista.
Anteriormente tinha pensado em realizar meu campo a partir do Refúgio das Águas, já
que Geovani, o irmão de Sérgio, que reside na mesma área, plantava "orgânicos". Na época
Ananda, filha de Geovani, em conjunto com Altair, filho de lavradores da região, trabalhava
nessa produção. A estratégia inicial era tentar construir minha entrada em campo através de
Altair, já que seus pais e irmãos são lavradores "da região", plantando de forma
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Descender a montanha através do uso de corda e freio.
Tirei minha opinião pela minha experiência própria, sem considerar que ela estava certa, tendo em vista que
atualmente é a via mais sinalizada para a descida. Incidentes não são raros no local, e alguns grupos já tiveram
que pernoitar no cume ou na parede pendurados. Havendo registro de um caso de óbito por hipotermia.
25
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"convencional". O objetivo era tê-lo como um cicerone, uma espécie de "Doc" (Foote Whyte,
2005) para intermediar a relação com demais da região e me passar uma visão geral da área.
Contudo, ao acordar pela manhã no meu segundo dia em campo, o desconforto gerado
pelo entendimento de minha posição se tornou incontornável. Decidi que não construiria mais
minha entrada através da relação com os Tartari. Desta forma a ideia era "desafetar-me"28 das
minhas relações pretéritas como montanhista, em certa medida um nativo, para poder me resituar em outro "lugar" no mesmo local.
Tirando por base experiências de outras pesquisas que realizei para estudos de
licenciamento ambiental resolvi buscar na Unidade Básica de Saúde (UBS)29 as informações
produzidas pelas Agentes de Saúde30 (que trabalham dentro do Programa de Saúde Familiar PSF). Estas informações são dados bastante precisos sobre a população local, podendo ter
algumas informações que, embora gerais, podiam ampliar a visão sobre o local. Busquei estes
dados para me auxiliar a construir um mapa, cartográfico e cognitivo para que pudesse, sem
um cicerone, traçar uma estratégia de construção de campo etnográfico, ou seja, na construção
de relações de interlocução a partir de uma visão mais geral da região. Mesmo sabendo de
antemão que entrar em um campo sem uma "indicação" ou "cicerone" requer maior dedicação
para estabelecer uma empatia de começo e posteriormente uma relação de confiança com os
interlocutores.
Desci então a pé do refúgio caminhando por volta de 5km até chegar no mercado mais
próximo (Guti), sabendo de antemão que neste ponto há alguns comércios e uma certa
aglomeração de casas e que lá poderia obter informações. A ideia de ir a pé era para descer
com calma podendo ver os lugares e conversar com moradores caso tivesse a oportunidade,
tentando romper com a relação que tinha com o local, somente uma via de passagem. Ainda
assim continuava a me sentir um turista, mas ao menos ia notando o local durante a descida e
ficou claro que muitas das propriedades ao longo dessa estrada que descia eram de veraneio,
ou de pessoas de fora. Alguns anúncios de aluguel por temporada, outros de pousadas. Mais
abaixo, porém, surgiram propriedades e casas de pessoas que trabalham na terra, logo
encontrei um senhor que estava atravessando a estrada com uma enxada, cumprimentei e
28

Unindo aqui as noções construídas por Fravet-Saada, 2005 e DaMatta, 1978 a saber: o processo inverso da
afetação que seria um movimento de transformação do familiar em exótico.
29
Conhecido localmente, e comumente, por Posto de Saúde
30
A totalidade das Agentes da região são mulheres.
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perguntei qual era o nome da localidade, ele me informou que ali era o “Burandi”. Aproveitei
e expliquei onde estava hospedado e ele me informou que também fazia parte do “Burandi” e
que onde ficava comércio era Santa Cruz. Em Santa Cruz parei num bar onde havia alguns
homens, comprei uma garrafa d'água e conversei com o dono do bar, Heraldo 31 , que me
informou que havia um Posto de Saúde em Centenário e que esta localidade é vizinha/colada
em Santa Cruz. Afirmou que: “é quase a mesma coisa, só passar a ponte que tá em
Centenário”. Aproveitei para “jogar conversa fora” e falar um pouco de meu interesse de
pesquisa, ele disse que a cunhada era diretora do Ibelga e que eu deveria ir lá, agradeci a
conversa e segui meu caminho.
Fui então a UBS de Centenário que ficava muito próxima. Lá fui recebido pela
enfermeira chefe que foi bastante receptiva e mostrou os dados que tinha. Os dados são
públicos e são demonstrados em dois cartazes na própria UBS logo na sala de visitas, um
deles é uma tabela que conta com as localidades atendidas e as agentes de saúdes 32
responsáveis, número de famílias e indivíduos atendidos, doenças e faixa etária.
A enfermeira me informou então que o atendimento não cobria toda “região” 33
disseram que a outra UBS, de São Lourenço, atendia as outras localidades. Também disse que
os dados eram atualizados quase que anualmente, sendo que, por exemplo, Barracão dos
Mendes já contava com 140 famílias ao invés das 129 listadas atualmente.
Desisti de ir a São Lourenço a pé porque me informaram que levaria em torno de uma
hora e meia para chegar até lá e ainda precisava voltar a pé para o abrigo. Voltei então para o
Refúgio onde encontrei Rô que me disse que a localidade se chamava Jaborandi e que
“Burandi” é como se fala na região, e rindo me disse: "esse pessoal fala comendo as
palavras". Sérgio, mais tarde, ainda explicou que o nome do córrego que corta a propriedade
se chama João Brandi, mas que na região tem bastante Jaborandi (planta arbustiva). Desta
forma o nome do rio pode ser uma possível corruptela do nome da planta, ou o inverso.
Também é comum o uso de “Jão Brandi” por alguns moradores mais velhos.

31

Tive algumas vezes no começo do campo no bar do Heraldo, com o decorrer do campo deixei de ir lá. Em
uma ida a campo em 2016 notei o bar fechado e fui informado do falecimento de Heraldo.
32
Só há mulheres nesta atividade.
33
Irei discutir a categoria "região" a frente. Na época do levantamento havia somente duas UBS, em 2016 foi
aberta mais uma, na região de Salinas.
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No dia seguinte me dirigi a São Lourenço, desta vez utilizando o carro. Até chegar em
São Lourenço foram quase onze quilômetros, sendo que a maioria de asfalto. No caminho fui
parando e anotando o nome das localidades e já conseguia me localizar tendo por base o
croqui fornecido pela UBS de Centenário e a transposição de alguns pontos deste para o mapa
via satélite. Do Jaborandi me dirigi a Três Picos, que descobri não ser apenas uma referência a
montanha, mas também ser uma das localidades, de lá desci por estrada de chão até Baixada
de Salinas e ao chegar no asfalto virei a direita me dirigindo até São Lourenço. A primeira
impressão desta última localidade é de ser uma área com maior dedicação a lavoura e com
casas mais bem acabadas, sendo a maioria delas dispersas em sítios. A parte onde se encontra
a UBS é como se fosse um centro de vila, tendo um aspecto de loteamento e menos de sítios,
concentrando também Igrejas Católica e protestante, Associação de Moradores, Bares,
Mercado, loja de material de construção e casa de material agrícola e a Escola Fundamental.
Chegando na UBS tive que aguardar um pouco porque o posto estava cheio, aproveitei
para me informar de alguns aspectos da região, como por exemplo que São Lourenço era "fim
de linha", ou seja, que lá era o fim da estrada, e que para sair de lá de carro somente voltando
a estrada que leva a Barracão dos Mendes, asfaltada em 2002 durante o Governo Garotinho34.
Há duas opções por trilha, a pé e de moto "se o cara for piloto". Uma destas passa por uma
antiga estrada contornando o Pico do Caledônia35 e saindo no Bairro do Cascatinha. Outra
trilha vai em direção a Cachoeira de Macacu saindo em Guapiaçu. Também me informaram
que ao longo do caminho entre Baixada de Salinas e São Lourenço existe outra localidade
chamada Fazenda Campestre.
Quando fui atendido por uma enfermeira, expliquei minha pesquisa fui encaminhado
para a enfermeira chefe que me recebeu muito bem, após uma breve conversa disse que
conhecia Altair, era primo dela, e me falou que a Associação de São Lourenço representa
moradores e produtores rurais e seu presidente se chamava Leomir, disse também que havia
outras associações, mencionando Dirceu como presidente da Baixada de Salinas e o vereador
Alcir Fonseca como presidente da Associação de Salinas. Também me mostrou tabela de
mesmo formato da UBS de Centenário, e um mapa do local, que embora feito a mão era de
fácil entendimento:
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Anthony William Matheus de Oliveira, ou Anthony Garotinho, Governador do Estado do Rio de Janeiro entre
janeiro de 1999 e abril de 2002 (licença para concorrer à Presidência da República).
35
Estrada era aberta para circulação de veículos até a criação do Parque Municipal Juarez Frotté em 2004.
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Aproveitando-me de ainda ser cedo fui com intenção de somente conhecer, sem
nenhuma indicação, a escola agrícola Ibelga. Ao chegar na secretaria do Ibelga e me
apresentar como estudante de doutorado da UFF, disse que gostaria de conversar com alguém
que pudesse me atender. A secretária me encaminhou a um professor que estava na secretaria.
Ao chegar na sala me apresentei e ele também, professor Dirceu Tardem, o mesmo que é
Presidente da Associação de Produtores Rurais e Moradores de Baixada de Salinas que
também representa Campestre e Três Picos.
Dirceu me recebeu muito bem e nossa conversa durou por volta de quarenta minutos,
Ele me falou brevemente sobre a escola, falando que ela atendia alunos de todas as regiões e
muitos de fora também, que a escola foi criada em 1994 por uma ONG Belga que no Brasil se
institucionalizou como "Instituto Bélgica Nova Friburgo - IBELGA". Disse que atualmente
ela é administrada pelo estado, mas atende desde o ensino fundamental até o ensino médio. A
escola adota o método da pedagogia da alternância36 e ele afirmou que atualmente a escola
tem mudado, tirando o foco somente da formação em técnico agrícola e ampliando para
formação em administração. Também estão pensando em ter formação em turismo.
Ele também falou da atuação da Associação, disse que as reuniões têm sempre muitos
participantes e acontecem mensalmente ali mesmo na escola, falou que na região o problema
que os produtores rurais estavam enfrentando com a atuação da Polícia Ambiental. Segundo
seu relato os produtores vinham sofrendo com a atuação truculenta da Polícia principalmente
pelo uso de defensivos. Disse que por causa disso vai haveria uma reunião na câmara dos
vereadores em agosto daquele ano e me convidou para a mesma.
Como já era por volta de meio dia, Dirceu me chamou para almoçar ali no refeitório
da escola, onde continuamos a conversar, ele me falou da sua família e disse que por serem
imigrantes suíços eles tem o registro da árvore genealógica de agora até a chegada do
primeiro Tardem em Nova Friburgo. Por fim mencionei que gostaria de ter um local para ficar
e poder desenvolver minha pesquisa, foi quando ele me falou de Miriam, uma jovem que era
da região e tinha uma casa para alugar nos três Picos, um pouco antes do Zezinho37. Miriam
formou-se pelo Ibelga e estava trabalhando para associação fazendo o cadastro de
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Mais a frente abordo o método que consiste que os alunos tenham períodos de estudo na escola e outros
períodos em casa, quando colocam em prática os aprendizados de sala de aula.
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Zezinho é proprietário do Refúgio Três Picos, filho de Zezão, reside na região início da década de 1990:
www.trespicos.com.br ou em rede social: www.facebook.com/RefugioTresPicos/?ref=br_rs
29

beneficiários para o projeto Rio Rural38 . Segundo Dirceu ela construiu uma casinha, com
dinheiro de um projeto, para abrigar um Café Rural, como não houve retorno esperado com o
empreendimento ela estava alugando o local para moradia ou temporada.
A postura bem receptiva de Dirceu me deixou reflexivo, pensando sobre sua boa
recepção e abertura em receber uma pessoa de fora, mas com tempo percebi que ele age como
um porta voz das localidades que representa na associação e está sempre se movimentando
para ajudar as pessoas do localidade, desde os jovens, com questão de educação e emprego
aos mais idosos com ajuda na parte de saúde e aposentadoria. Sua cortesia, ao me receber
bem, fazia parte de sua prática como um representante local, assim, sem procurar por um,
acabei por encontrar o “cicerone” que buscava, distante de minha vinculação como
montanhista.
Destes três dias tive a certeza que me afastaria do vínculo com o montanhismo, mas a
ideia de objeto de pesquisa ainda envolvia a relação da comunidade local com a criação do
Parque e o papel do turismo e de uma suposta pressão fundiária com a compra de terras por
pessoas de fora.
O contato da jovem que Dirceu me passou parecia ser uma boa entrada, embora ainda
questionava-me se seria a melhor opção permanecer tão perto do "montanhismo", tendo em
vista que a casa dela fica nos Três Picos que, próxima de um “abrigo” é a porta de entrada do
Parque Estadual dos Três Picos (PETP)39. Ainda também ficava na dúvida se alugar seria a
melhor estratégia, mas não havia tido nenhuma indicação pessoal de um produtor que pudesse
me receber e tinha a impressão que com o crescimento do turismo no local, por conta do
montanhismo e da criação do parque, o aluguel por veraneio se tornou prática usual no local,
pelo menos aos que eram “de fora”, e não via o que justificaria alguém me receber por
relações pessoais e outras trocas, sem o estabelecimento de um contrato formal. A busca por
um local de permanência durante as futuras estadas de campo se constituiu numa reflexão
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O Rio Rural é um projeto de “fundo perdido” que conta com o aporte de 100 milhões de Reais advindos do
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e 40 milhões de reais como contrapartida do
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto elaborado para ajudar as vítimas do grande evento climático
que causou forte chuva em 12/01/2011 que gerou o deslocamento de encostas rochosas, de terra e alagamentos
pela região serrana do Rio de Janeiro deixando um número de mortos registrados de 904 mortos e por volta de
340 desaparecidos.
39
O Parque chegou a ter uma sede alugada nos Três Picos, na antiga casa de Zé Cândido, um dos mais antigos
moradores que viveu 102 anos e faleceu no início da década de 1990 segundo os interlocutores.
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sobre a própria região, sua espacialização, vocação e mais uma vez sobre minhas vinculações
pretéritas.
Mesmo com minhas considerações sobre uma casa nos “Bicos” decidi seguir a
indicação de Dirceu e fiz contato com Mirian através de aplicativo de celular. Ela me
informou que a casa estava alugada, mas o contrato venceria em outubro de 2015 e que
provavelmente o rapaz não permaneceria. Resolvi então voltar a campo para conversar com
Miriam e também pesquisar outros locais que pudesse alugar já que o contato da casa da
Miriam não estava certo. Para minha curta estadia, escolhi outro refúgio, a Aldeia
Kinderdof40, para passar somente um fim de semana em setembro de 2015. A ideia era me
informar sobre possíveis locais de aluguel com a Andreia, administradora do refúgio. Ela foi a
responsável por tornar a Aldeia um refúgio e eu a conhecia do Abrigo Canto da Pedra, que ela
construiu em conjunto com seu ex-marido, Alexandre Portela 41 . Andreia sempre foi uma
pessoa bem articulada e conhece bastante tanto as pessoas da "região" quanto as do “Rio”,
que se mudaram ou tem casa de veraneio.
Aproveitando-me também da incursão anterior e dos contatos feitos, parei no bar do
Heraldo em Santa Cruz para perguntar se ele conhecia algum lugar que tivesse casa para
alugar. Ele me explicou que na área de Santa Cruz e Centenário não havia muitas casas para
alugar ainda. Havia uma área onde um senhor estava construído um loteamento com 10 casas
para alugar, mas não estavam prontas e seriam casas para famílias, com um valor um pouco
acima do que eu procurava42. Ele sugeriu procurar uma pensão no final da rua, perto da Igreja
subindo em direção ao Jaborandi, a qual poderia ter vagas em quartos. Na pensão conversei
com a senhora responsável que disse não haver quartos disponíveis, uma vez que estes
costumam ser alugados para trabalhadores que prestam serviços na região e que naquele
momento o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) estava realizando dragagem do Rio
Grande, obra ainda relativa às ações posteriores a tragédia de 201143 e, por isso os quartos
40

A Aldeia da Criança (Kinderdorf) foi fundada em 1968 pelo padre alemão Hermann Josef Wüste que, em
missão no Brasil, criou as Casas-Lar da instituição para crianças carentes com inspiração no modelo existente no
pós II guerra mundial na Europa. Na "região" foram criados dois centros, um em Centenário, outro no Jaborandi.
Este último era para ser uma fazenda modelo, mas devido ao desuso passou a ser utilizado como "refúgio" nos
últimos anos. (http://www.aldeiario.org.br/)
41
Alexandre Portela foi um dos escaladores que se mudou para a região na década de 80 e iniciou um ciclo de
conquistas de vias no estilo “tradicional” em “Salinas”, como na região Serrana e Rio de Janeiro.
42
Procurava um aluguel de casa ou quarto de até R$600,00.
43
Evento climático que causou forte chuva em 12/01/2011 o que gerou o deslocamento de encostas rochosas e
de terra pela região serrana do Rio de Janeiro deixando um número de mortos registrados de 904 mortos e de 340
desaparecidos.
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todos estavam ocupados. Além da firma que presta serviço ao INEA, ela registrou que firmas
contratadas pela prefeitura também costumam utilizar a hospedagem.
Saindo desse pensionato segui direto ao “abrigo” e chegando lá encontrei Andreia
ocupada na cozinha em companhia de uma outra senhora. Conversei brevemente com Andreia
que me disse que o abrigo estava quase vazio para o final de semana, falei da minha intenção
de alugar algum lugar para fazer minha pesquisa. Ela soube dizer alguns locais que estavam
alugados por temporada e me deu algumas indicações, mas após falar sobre meu teto
orçamentário, as opções se reduziram. Chalés e pequenas casas estavam sendo alugados
mensalmente por no mínimo R$900,00, todos eles no Jaborandi ou nos Três Picos, sendo que
eram locais mais voltados para aluguéis de temporada, onde os donos eram pessoas que
vieram de fora e adquiriram sítios ou casas na região. Ela ainda sugeriu uma casa que estava
fechada, mas teria que fazer algumas melhorias, sendo que algumas estruturais como questão
hidráulicas e de energia e ainda negociar o valor. Já descartando a ideia, pelo estado que foi
descrita a casa, mencionei a indicação do Dirceu. Foi quando Leonalda, disse que era a casa
da prima dela, Mirinha, e que a casa era muito boa e que provavelmente eu gostaria de ficar
lá.
Por outro lado Andreia ressaltou que não esperasse muito, porque segundo ela muita
gente que viria da cidade com uma visão romântica sobre o local e acaba estranhando morar
perto de um produtor rural, resultando muitas vezes em relações vicinais conflitivas, já que
não entendem a dinâmica “da roça”. O assunto rendeu porque me interessei nessa polarização
entre práticas e morais distintas que se manifestam conflituosamente em algumas relações
entre vizinhos. Andreia disse que muitos que vêm do Rio para a região se sentem
incomodados ou com o cheiro de produtos, alguns agrotóxicos ou estrume. Também se
incomodam com o barulho de máquinas de manhã cedo, ou ainda o contrário, pessoas do
local que se incomodam com a vizinhança de pessoas de fora com hábitos mais noturnos, ou
ainda uso de maconha. Em determinado momento tentei explicar como era uma pesquisa e
que me interessava exatamente por essas diferenças, mas ela não pareceu ouvir minha
argumentação e insistiu no assunto. Quando este se esgotou aproveitei para falar com
Leonalda que iria a casa de Miriam no dia seguinte e ela me explicou como chegar lá, e
mesmo já sabendo o caminho, ouvi e anotei.
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Me despedi das duas e fui para cozinha do abrigo preparar o almoço, aproveitando o
resto da tarde para descansar, fazer algumas anotações sobre os acontecimentos do dia e
pensar um pouco sobre as possibilidades de aluguel. Não demorei a decidir-me por manter a
estratégia de ir conversar com a Miriam e aproveitar a indicação de Dirceu, já que as outras
tentativas não renderam nada mais que portas fechadas e sem contatos futuros, e também de
uma nova referência sobre casa de Miriam.
No dia seguinte então fui em direção ao Refúgio Três Picos, sabendo que a casa que
procurava era uma antes da entrada da mesmo. Como estava de carro, segui para os Três
Picos por uma curta estrada que liga as localidades, chegando rapidamente ao local de
destino. Ao avistar a casa e ir em sua direção vi que tinha uma mangueira d’água
atravessando a estrada e ao passar por cima da mesma ela se soltou na emenda, saí do carro
para refazer a emenda e uma senhora que estava na lavoura em frente veio em minha direção.
Saí do carro e fui até a mangueira que vazava água, a senhora chegou a esboçar um “precisa
não”, mas já estava unindo a mangueira novamente, com um pouco de esforço, sem antes,
porém, me molhar. A senhora achou o fato engraçado e perguntei para ela se Miriam morava
ali. Falei que tinha conversado ao telefone com ela sobre o aluguel da casa. Ela pediu para
esperar e entrou na casa, enquanto isso levava o carro até a área de frente a casa tirando o
mesmo da estrada.
Mirinha saiu logo em seguida, mas a senhora permaneceu em casa, Mirinha então me
levou até a casa que estava alugando, uns 50 metros pela estrada que tinha vindo, um pouco
mais alta do que a casa onde estávamos, no caminho ela me disse que aquela senhora, Deinha,
era sua mãe e que ela morava com a mãe e com o irmão. Chegando na casa, ela somente me
mostrou por fora e me descreveu como era por dentro, uma vez que a mesma ainda estava
ocupada com pertences do inquilino. O valor, se o inquilino não renovasse o contrato, seria de
R$ 450,00.
Na volta para sua casa Mirinha me contou que participou do projeto Jovens Rurais, da
Fundação Souza Cruz e, com esse dinheiro, mais com a ajuda do pai, construiu a casinha para
abrigar o café rural. Perguntei se ela conhecia Marcos e contei que ele foi meu colega de
faculdade, Mirinha disse que sim e que na época ela estava no grupo dos primeiros
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beneficiários deste projeto na região44, projeto este que foi implementado em conjunto com o
Ibelga e com financiamento do Rio Rural. A ideia do café era juntar a produção da mãe, que
na época plantava orgânicos, e fazer no local um “colha e pague”, e o café da roça serviria
produtos feitos na região como broa e queijo.
Já de volta a casa de sua mãe continuamos conversando sobre o projeto e Mirinha
chamou sua mãe para me apresentar, ela saiu e um pouco tímida me cumprimentou, Mirinha
disse que eu era colega do Marcos do Projeto e Deinha disse que ele era muito legal.
Jocosamente disse que infelizmente eu era colega dele e o pior de tudo que ele era meu
vizinho, as duas se mostraram curiosas, ao final disse que ele era muito feio e assustava as
pessoas nas ruas do bairro, ela achou graça e riu. Depois da brincadeira ela se descontraiu um
pouco mais e falei do meu projeto e da vontade de estudar no local.
Continuamos conversando um pouco mais e saí do local com uma impressão positiva,
achando que ia dar tudo certo e que estar ali seria uma boa entrada no campo, ainda sem saber
muito bem que direção tomar em termos de uma questão e ainda na pendência do atual
inquilino não permanecer, fato que acabou se confirmando em setembro de 2015. Entretanto
Miriam pediu mais um mês porque queria reformar o telhado da casa da mãe, o que acabou
não acontecendo. Assim, retornei ao local no começo de Novembro a pedido de Miriam para
poder entregar um contrato de locação que ela mandara por e-mail e que fora preenchido com
minha firma reconhecida, igualmente a do meu pai, no caso o avalista. Acertei com ela então
de levar minhas coisas no fim do mês. Finalmente, no dia 29 de novembro, em um dia
bastante chuvoso, com um carro alugado, fiz uma mini mudança com a ajuda do colega do
PPGA Ismael Stevenson, pernoitamos nos Três Picos e retornamos a Niterói no dia seguinte.
3.2 Entrando e saindo do campo
Mesmo com o aluguel da casa nos Três Picos, meu planejamento não era de
permanecer cotidianamente no local, mudando minha residência para lá, Neste sentido, meu
campo foi feito de estadas intermitentes e, como na época não contava com uma bolsa de
estudo, todo o esforço do aluguel e locomoção foram financiados através de trabalhos de
consultoria e através da tutoria no ensino a distância. Tracei então a estratégia de passar uma
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Matéria da no Site da EMATER sobre o projeto http://www.rj.gov.br/web/seapec/exibeconteudo?articleid=1419011
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semana em campo, nos Três Picos e uma semana em casa, Niterói, de forma a conciliar as
atividades profissionais remuneradas e realizar a pesquisa.
Assim foi feito de dezembro de 2015 a abril de 2016, período onde me dediquei a
ajudar na lavoura e de onde os laços com a família local se estreitaram e de onde fiz as
interações e observações que mais impactaram para minha percepção e reflexões que aqui se
encontram.
Entre maio e dezembro de 2016, com o início das campanhas de campo na Ilha da
Marambaia para um Estudo de Componente Quilombola, minhas estadas no “Bicos” foram
reduzidas e não participava mais de lida diária, somente ajuda pontuais em determinadas
lavouras, em especial na colheita da salsa. Aproveitei esta fase para conversar com mais
atores do que fizera durante a primeira etapa de campo. Este período pode ser considerado
uma segunda fase do meu campo.
Minha saída de campo se deu em março de 2017. Meu contrato de locação já tinha
vencido em dezembro de 2016, e em conversa com Miriam o contrato não foi renovado, mas
combinei com ela liberar a casa no final de março próximo. Como tinha levado alguns móveis
e eletrodomésticos e não tinha necessidade de tê-los, após união com minha companheira,
deixei de pagar aluguel em dezembro e no final de março fizemos um cálculo dos móveis,
utensílios e eletrodomésticos que ficariam na casa, descontando do que deveria pagar relativo
aos últimos quatro meses.
Durante esse período fui somente quatro vezes a campo aproveitando para tentar
realizar contato para além do CEASA de Conquista, no esforço de conhecer melhor os
circuitos de comercialização. Desde então fiz algumas visitas ao campo, principalmente para
rever os amigos, conversar e fazer alguns levantamentos específicos. Outras atividades para
registro visual também foram feitas, como o registro em vídeo da cavalgada do Ibelga e
ensaio fotográfico feito pelo fotojornalista Márcio Menasce. Ambos divulgados para os
produtores, o vídeo divulgado através da plataforma Youtube, em canal do Núcleo de
Pesquisa em Práticas e Instituição Jurídicas (NUPIJ), e o segundo, feito através do jornal O
Globo e posteriormente no site pessoal de Menasce45.
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Ambos disponibilizados através de código-qr nesta tese.
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3.3 O campo a partir de uma Família:
3.3.1. Ajudando na Roça
Após o esforço de construir a entrada em campo, vieram à tona outras questões: o que
pesquisar, por onde começar? E, finalmente, o que é esse novo lugar? Ao perambular pela
localidade sem ter muito sucesso em encontrar as pessoas, a comparação com meus campos
anteriores de mestrado e de graduação na praia de Itaipu se fez presente para mim.
Nestas experiências anteriores na praia, a sociabilidade do grupo ocorria de forma
mais cotidiana, pública e circunscrita espacialmente, já que a beira da praia é palco para os
embarques e desembarques de canoas, baleeiras e lanchas, da puxada de rede de arrasto, da
comercialização do peixe através do leilão e das tarefas pós pesca, como a costura de redes
reparo e a limpeza de outros petrechos. Assim sendo, uma série de eventos da vida cotidiana
descortinava-se de frente aos meus olhos, em área juridicamente enquadrada como "bem
comum do povo" e, se no começo do campo junto aos pescadores, a incompreensão era
grande, com o passar do tempo, as atividades e as pessoas que as desempenhavam tornaramse, em grande medida, conhecidas, familiares.
A maior dificuldade dos primeiros dias no novo campo era que simplesmente não
conseguia nem observar o que estava acontecendo e com o que e onde as pessoas se
ocupavam. Diferentemente de Itaipu, as unidades produtivas na "região" são terras privadas,
os sítios de cada família e estas unidades se espalham em grande área. Ainda não tinha
conhecimento dos locais que as pessoas frequentavam e dos dias que se reuniam, sabia que o
mercado CEASA acontecia aos domingos e quartas-feiras, mas, sem ter um meio de
locomoção como tive nas incursões anteriores, os deslocamentos poderiam levar muito
tempo, já que a distância até alguns locais, como o CEASA, era de aproximadamente 16km,
sendo 4km destes de caminhada e o restante de ônibus com horários restritos.
Assim, sem saber bem o que e onde fazer, após vagar e olhar muita coisa que nada me
dizia e de não fazer contatos, decidi-me por começar o campo por onde havia me instalado.
Dispus-me, então, a ajudar Deinha, a mãe da Miriam, em sua produção, na lida diária da terra.
Logo que cheguei, já tinha dito que estava interessado em ajudar, embora tenha ficado com a
impressão de que ela não acreditava que eu realmente poderia ajudar, tendo em vista que
muitos no local consideram este trabalho muito pesado, “braçal”, e existe uma grande
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oposição entre o trabalho manual e o intelectual, não somente para as pessoas da região, mas
para o senso comum46.
Notando que Deinha trabalhava sozinha na lavoura, isto me deu mais tranquilidade de
que poderia ajudar e ter uma iniciação na lavoura, já que me parecia um trabalho pesado para
somente uma pessoa efetuar cotidianamente e que, mesmo não sabendo nada, sendo uma
pessoa a mais, poderia realmente ajudar.
Embora ela morasse com a filha mais nova e o filho do meio, os dois tinham outros
"compromissos" e expectativas. Romário trabalhava para Miguel47 como encarregado, sendo
empregado assalariado, cuidando das terras e da "criação", sendo também "parceiro" (meeiro)
do Miguel em pequenas plantações que ele mesmo tomava conta. Mirinha, por sua vez,
dedicava-se a trabalhar nos "projetos" (do Rio Rural) dos agricultores, tendo que fazer visitas
e providenciar a documentação necessária.
Assim, nenhum dos filhos que morava na casa com a mãe, trabalhava com ela na roça.
Os dois, no entanto, ajudavam esporadicamente, quando havia tempo ou necessidade.
Romário na roça e Miriam nas tarefas da casa, mas, quase sempre, eram ajudas pontuais e,
muitas vezes, não direcionadas com a lida na roça em si. Embora pontuais, esse apoio era
essencial ao dia a dia da roça e da casa. Romário, sempre que saia de carro ou de moto,
oferecia-se para buscar algo necessário para casa ou lavoura. Passava nos mercados da
"região" e nas casas agrícolas do Ceasa para comprar os produtos e mantimentos, bem como
para acertar ou apanhar alguma encomenda e realizar alguma venda. Romário também tinha
algumas ferramentas necessárias à produção que a mãe pegava emprestada, como roçadeira,
"motor" para borrifar defensivos e insumos, e a picape. Por outro lado, ele costumava voltar
para almoçar em casa antes de continuar o trabalho na parte da tarde.
A atuação de Deinha trabalhando sozinha na terra é bastante particular na "região".
Em diversas das "localidades" que passei e tive oportunidade de conhecer, é cena comum ver
mulheres trabalhando na roça, mas em consórcio com marido e filhos. Nas atribuições de
gênero, no entanto, parece que o papel da mulher, embora ativo no setor de produção familiar,
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Em fevereiro de 2016, recebi a visita de um colega de Teresópolis, parceiro do período de escaladas. Médico,
trabalhando em Nova Friburgo que, ao me ver trajado e com as indumentárias da lida da roça, disse com certo
estranhamento: “tá fazendo doutorado para pegar na enxada?”
47
Miguel é estrangeiro e adquiriu, junto com seu sobrinho Pedrão, grande área de "terras" nas localidades de
Jaborandi e Três Picos, perfazendo em torno de 220 ha, uma das maiores propriedade da localidade.
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não se desenvolve com a mesma pujança na venda. Assim, sendo no CEASA, ou no acerto da
venda para intermediários que buscam a colheita no sítio, o papel é quase sempre feito por
homens.
No entanto, Deinha tanto produz sozinha, como articula a compra/obtenção dos
insumos e a venda através de contatos com intermediários. Entretanto, em todas estas etapas
os filhos ajudam. Altair, o mais velho, mesmo não residindo na "região", ajuda na compra de
insumos e com sugestões de plantio e manejo, já que trabalha como representante de vendas
em uma das casas agrícola, que tem filial no Ceasa de Conquista. Romário também ajuda com
contatos de compradores e com contatos de compra de insumos e produção de mudas.
Com isto em mente, fui novamente oferecer minha ajuda perguntando se, no dia
seguinte, poderia ajudá-la. Ainda parecendo incrédula, ela disse que eu poderia, coloquei-me
então à disposição para ajudá-la com a "roça" na parte da manhã (até a hora do almoço),
mantendo assim a parte da tarde para as minhas outras atividades de pesquisa e trabalho.
Assim, em uma manhã de garoa fina em dezembro, por volta das oito horas, comecei a
ajudar Deinha na lavoura. A tarefa consistia em "ciscar a terra", ela me explicou que essa
atividade era necessária porque a terra que ela escolheu para plantar o brócolis americano
tinha excesso de restos de vegetação morta, deixados no local após passagem do trator48 com
a pá de discos. Após a "ciscagem", seria necessário então, preparar os "canteiros", as "ruas" e
as "covas". Somente depois destas atividades é que as mudas, que estavam em "placas",
seriam plantadas nas "covas".
O trabalho na roça começou para mim dessa forma. Eu, de posse do "gadanho",
"ciscando" a terra, vindo da parte mais alta para a baixa, que ainda não havia sido "ciscada"
no dia anterior por Deinha, que, aproveitando-se do par de mãos extra, pegou uma enxada e
foi, no mesmo sentido de cima para baixo do aclive do terreno, preparando os "canteiros" e
"ruas". Para realizar minha tarefa, fiquei de costas ao declive e ia observando como ela
procedia, prestava atenção nos seus movimentos e em como ela se colocava lateralmente ao
declive fazendo os "canteiros" neste mesmo sentido.

48
Trator contratado da associação, mais à frente abordarei o assunto do maquinário em geral e das opções de
aluguel por hora dos mesmos.
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"Ciscar" demandou um pouco de esforço físico. Para além da falta de experiência no
uso da ferramenta, porque o resto de vegetação umedecida pelo chuvisco emaranhava muita
terra, tive que desenvolver uma certa habilidade para passar o "gadanho" superficialmente
para ir separando a terra do resto de vegetação. Após cerca de duas horas nessa atividade, ela
parou e, descendo em direção à casa, disse-me que ia fazer uma pausa, enquanto eu, querendo
ajudar, e obstinado em terminar a tarefa o mais rápido possível, continuei com a atividade.
Na volta da sua pausa, ao passar por mim, ela disse que já era o suficiente pelo dia,
não precisava mais "ciscar". Eu disse que gostaria de continuar ajudando. Então ela sugeriu
que ajudasse a fazer os "canteiros", e acabei encarregado de fazer as “ruas”. Com outra
enxada, tirava a medida do canteiro pelo cabo e utilizava um arame que estava preso em
estacas nas extremidades longitudinais dos canteiros como guia dessa medida.
Como Deinha ia fazendo os "canteiros" próximos de mim, comecei a fazer uma série
de perguntas, a maioria delas relacionadas à própria atividade que estávamos fazendo e outras
em relação ao parque, que ainda então permanecia como uma questão para mim. Contudo,
ela se referiu somente a um caso, quando um rapaz levou uma multa por causa de um
passarinho preso na gaiola, mas que o pessoal da associação e da "região" e o parque
conversaram e que casos assim não aconteciam mais. Continuamos com nosso diálogo até a
hora do almoço. Após alguns minutos, ela foi para casa para fazer a comida para ela e os
filhos e eu fui para minha, como já havia conversado com ela, separei a parte da tarde para
tentar fazer contatos com outras pessoas e conhecer mais outras localidades.
Esse cotidiano continuou por mais duas jornadas de campo, eu acordava por volta das
6h, fazia meu café, ajudava Deinha no que ela me apontava para fazer na parte da manhã e
saia da roça para fazer meu almoço. Observava como ela lidava com as diferentes plantações,
os cuidados e as colheitas, bem como as operações que deveriam ser feitas para estas
atividades. Também, sem me dar conta no momento, observava a dinâmica familiar, dos
horários de almoço, de quem almoçava no dia e quem não, as ajudas e os anseios e
divergências.
Além destas observações ainda superficiais, conversava muito com Deinha durante a
lida e a minha necessidade de fazer perguntas foi-se esvaindo. Nas conversas que tinha com
ela, sobretudo durante as atividades necessárias, nas quais a repetição de movimento é
constante, ela própria mostrava uma necessidade de falar, de contar sua trajetória, sua visão
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sobre as coisas e do mundo. Suas preocupações com os filhos e seu orgulho deles, das
dificuldades de criá-los tendo em vista a separação do marido. Assim, ela contava as suas
aventuras e desventuras pelos "Bicos". Desde sua iniciação no trabalho na roça, da relação
com os pais, da saída de Campinas, em Sumidouro, com a família quando ela tinha apenas 14
anos e da mudança para o "Burandi", passando pelo casamento e pela separação.
Essas narrativas iam saindo não de forma cronológica e variavam bastante, algumas
vezes com um tom de desabafo. Eu a escutava, falava pouco e continuava trabalhando, numa
jornada dupla, como pesquisador e como ajudante.
A sua dedicação à terra e aos filhos foi muito marcante para mim no início do
trabalho, tinha uma reação empática à relação dela com os filhos, lembrando dos mesmos
cuidados que minha mãe tivera comigo e com as minhas irmãs. Também comecei a identificar
na relação dela com os filhos as mesmas dificuldades e incompreensões em determinados
momentos, já que eles estavam no início dos seus "vinte e poucos anos" e começavam a "sair
do ninho".
Mas nem tudo era um melodrama diário ou uma receita de superação. Nossa relação e
empatia talvez tenham se estabelecido também por causa de uma compreensão recíproca de
uma relação jocosa e dos seus limites. Ainda no começo, as brincadeiras e os trocadilhos eram
poucos e mais leves, mas ajudaram a estabelecer a relação. Além de eu me dispor,
obviamente, a trabalhar com ela na roça e fazer as operações necessárias que envolviam
também o "trabalho pesado", que é tido como oposto e excludente para alguém com
"formação", "letrado".
3.3.2 Já é de Casa:
A dinâmica da minha ajuda começou a ser crescente, e eu comecei a me sentir
incomodado por ter planejado utilizar a parte da tarde para outras tarefas e de estas não
estarem sendo realizadas com sucesso. Nas minhas incursões pelo campo, tinha dificuldade de
estabelecer contatos e os que já tinha dificilmente estavam disponíveis devido aos seus
trabalhos e demais atividades cotidianas. Assim, resolvi dedicar-me mais à ajuda a Deinha e,
a partir dali, observar os acontecimentos e ir aos poucos expandido minhas relações no local
para incrementar a pesquisa com mais interlocutores, que pudessem ampliar a minha visão
sobre a "região".
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Já no final de dezembro para janeiro, os brócolis cresciam e demandavam cuidados.
Além disso, como dois mil pés de tomates já estavam plantados, também requeriam uma outra
série de cuidados diferenciados. Prontos para a colheita e para a venda, ainda havia alguns pés
de salsa e um pouco de taioba dispersa. Para consumo próprio, havia também um pouco de
inhame que, se necessário, poderia ser destinado para a venda. Comecei, então, a ocupar todo
o meu dia todo nas atividades da roça, quando permanecia em campo, tirando, quando
necessário, um ou dois dias da semana para trabalhos relativos ao ensino à distância e à
consultoria, entre outros afazeres que dependiam de conexão com a internet.
Por decorrência do cotidiano, sem nenhuma pretensão de fazer disso uma estratégia de
pesquisa, comecei a almoçar na casa de Deinha, já que estava ajudando na roça o dia todo e
cozinhar somente para mim parecia um esforço desnecessário. Ela não fez o convite, eu tomei
a liberdade de negociar o meu almoço, já que em algumas das muitas histórias que ela me
contava, ela mencionou que, na época que morava com o marido na casa dos sogros, ela tinha
que cozinhar para muitos parceiros, que às vezes iam dar ajuda em uma plantação ou numa
colheita, e que era um esquema de parceria sem pagamento e que a comida era fornecida pelo
dono da terra/ produção. Sabendo então dessa relação de ajuda e do fornecimento de comida,
conversei com Deinha e ela disse que não haveria problema, assim comecei a frequentar a
casa para almoçar.
Essa entrada para a alimentação no almoço, ao longo de dois meses, passou à entrada
para o café da manhã, para o café da tarde das pausas, e para a janta. Comecei a frequentar a
casa constantemente. Nestas refeições, pude participar das conversas entre os familiares e ir
começando a entender algumas outras esferas a partir da inserção dos membros das famílias
em diferentes espaços.
Assim como no trabalho na roça com Deinha, fui criando nessa convivência uma
proximidade com Romário e com Miriam, sempre brincando e com muitos risos em volta da
mesa da cozinha. Deinha sempre me falava que se surpreendia de como ele simpatizou
comigo, sempre dizendo "Romário não é de brincadeira assim com gente de fora não".
Essa relação de proximidade, na casa ou na roça, gerava algumas estranhezas na
vizinhança e manifestavam-se em forma de pequenos comentários. Em um certo dia, durante
a atividade da roça, plantando as mudas de brócolis que tinham sobrado na parte alta do
terreno, o caseiro de uma pequena casa de veraneio vizinha, que é dos três picos, aproximou41

se da cerca viva e disse: “não é que o homem trabalha mesmo”, eu respondi rindo: “acho que
mais atrapalho do que ajudo, Deinha é quem sabe”. Ela, um pouco séria, disse que eu estava
aprendendo e continuou a trabalhar sem dar muita atenção a ele. Mais tarde reclamou comigo
que "o pessoal é muito futriqueiro".
Outra vez, subindo para os Três Picos chegando de viagem de Niterói, já com carro
próprio, parei para comprar queijo, que é feito no local por uma das parentes do pai de
Miriam e Romário. No ato da compra, ela começou um diálogo:
Parente: "Você é o homem do Rio que está na Miriam?"
Eu: "Sim, estou alugando lá"
Parente: "Mas você está sozinho?"
Eu: "Aqui sim, lá no Rio moro com minha mulher"
Parente "E como é que você faz aqui? Você faz comida?"
Eu: "Sim, quando eu preciso faço, já moro fora da casa dos meus pais tem
tempo, costumo me virar na cozinha.”
Parente: "É... Mas quem cozinha para você, Mirinha ou Deinha?"

Essa reação pode expressar como o arranjo familiar e de casamentos e obrigações são
entendidas, sendo eu um pesquisador homem e ajudando uma mulher separada do ex
companheiro49, as primeiras impressões por parte de vizinhos e parentes era que havia algum
tipo de relação para além da relação de pesquisa. Sendo que esta última é de grande
incompreensão, como é destacada em vários trabalhos antropológicos onde a incompreensão
sobre as motivações da pesquisa são sempre destacadas. Embora não só os interlocutores
sejam acometidos dessas dúvidas, em certa medida os antropólogos também têm seus
períodos de dúvidas sobre suas ações, objetivos e motivações.
O estranhamento também se deu muito em particular porque os interlocutores estavam
acostumados a um tipo de ação de pesquisa, ligada à prática extensionista que há anos é
implementada por agentes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do
Rio de Janeiro (EMATER-RJ), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) entre
outros. A ação extensionista, como relatada pelos interlocutores era sempre propositiva, com
viés de mudança e aprimoramento de “melhores práticas”, sendo essa a postura mais
conhecida para um pesquisador. Assim minha postura de participação na lavoura e constante
dúvida sobre as tarefas, insumos, doenças e pragas, gerava grande estranhamento.
49

Uso companheiro aqui porque Deinha faz questão de afirmar que nunca foi casada. Então quando em
conversa mencionava o ex marido ela sempre retrucava de forma jocosa, “eu nunca fui casada com ele”. Decidi
não explorar a questão da fofoca porque não a considerei como expressão de regras ou valores estruturantes ou
ainda de representações partilhadas.
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A relação com Deinha e com a família estreitou-se ainda mais no fim de fevereiro.
Nessa época, o trabalho de roça estava começando a ficar muito intenso com diversos
produtos em diferentes estágios plantados. Os pés de tomate ainda exigiam cuidados, a
colheita dos brócolis também já havia começado e ainda havia um resto de salsa a ser colhida
e mais uns 16 mil pés sendo plantados na terra entre os brócolis e os tomates.
Foi quando retornei de Niterói um dia e percebi Deinha um pouco séria e menos
receptiva. Conversei um pouco com ela em meio à plantação de salsa e, sentindo seu humor,
resolvi deixá-la em paz e fui conversar com Miriam, que estava em casa. Miriam então me
explicou que Romário havia saído de casa para se "juntar" (morar) à sua companheira. A
sogra dele, que já era separada do marido, saiu de casa para morar com o novo companheiro
na localidade de São Lourenço. A saída de Romário dificultava o cotidiano de trabalho de
Deinha, mesmo com o filho não trabalhando diretamente na terra, ele não morar mais no local
implicava uma mudança no ritmo cotidiano de trabalho.
Em um primeiro momento achei que grande parte do aborrecimento de Deinha deviase a seu apego ao filho, com tempo, vi que, se essa era uma grande parte, também havia outra,
ela voltava a ser uma mulher sozinha trabalhando na terra, sem ajuda de um homem. Essa
relação de divisão de trabalho, obviamente, é desigual entre gêneros, mas, em determinadas
regiões e culturas, a assimetria e a hierarquia não são tão explícitas e os gêneros realizam
trabalhos entendidos como complementares (LEVI-STRAUSS, 1982)50. No caso de Deinha,
por mais que o filho ainda morasse perto e, como notei posteriormente, ainda continuou a
ajudar a mãe, a saída dele significou a perda de um homem na casa e o fato de que certos
afazeres teriam que ser feitos por Deinha.
Com esse acontecimento, acabei comprometendo-me ainda mais em ajudar na roça,
principalmente com a colheita do tomate que se aproximava. Sentia-me preocupado porque,
embora homem, sabia que não poderia dar a ajuda necessária para suprir as tarefas do
Romário, tendo em vista o desconhecimento que eu tinha sobre as atividades. De qualquer
maneira, os dias continuaram intensos no trabalho e algumas ocasiões puderam não só me
colocar como ajudante, mas como parceiro, em todas atividades ligadas à plantação de
tomate.
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O tema das relações de gênero e da divisão sexual do trabalho no meio rural tem uma bibliografia extensa na
antropologia brasileira. Por não ser o centro do argumento para esta tese não me aprofundei no tema, mas a
região é um bom lócus para este tema.
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A primeira foi quando o "motor" borrifador não estava dando partida. Deinha foi
operá-lo um pouco antes do almoço e, depois de fazer algumas outras tarefas, foi novamente
usar e ele não ligava. Sugeri que fôssemos almoçar, que Romário poderia, por sorte, aparecer
e que, de qualquer maneira, eu poderia tentar mexer porque já tinha tido alguma experiência
com "motores dois tempos". Após o almoço, fui até o motor e ele já não apresentava cheiro de
gasolina. Perguntei a ela o que eram os botões e o que controlavam. Ela me explicou e
consegui identificar o afogador, indicado por ela, e o cabo do acelerador. Nada mais foi
necessário, pois com o afogador puxado e controlando a aceleração, o motor ligou na segunda
tentativa. Como prêmio, ganhei um tapa na cabeça, um sorriso e a frase "até que tú não é
burro não!".
A segunda ocasião foi a queda de um canteiro de vara de tomate, eles já estavam
carregados e reerguer o que caíra demandaria a força de algumas pessoas, contudo, tive uma
ideia que logo se transformou em um desafio por parte dela.
Falei para ela que provavelmente conseguiríamos erguer as varas usando corda e um
sistema de roldanas, ela duvidou, mas, de posse de meu material de escalada em rocha,
montei um sistema de roldana a partir do pilar de uma cerca próxima e conseguimos reerguer
as varas. Dessa vez, a comemoração e a provocação vieram da minha parte, perguntei para
ela: "Já viu algum homem erguer vara do jeito que fiz?", a frase de duplo sentido gerou
alguns risos e piadas na hora e mais tarde durante a janta, principalmente porque Romário
passou por lá à noite.
A última vez foi durante a venda do tomate, que foi acertada com um intermediário
que trabalha no CEASA. As duas primeiras colheitas foram acordadas juntamente com
Romário, que foi até a casa da mãe nas duas manhãs de quarta com a Saveiro e "botou carga".
Essa operação pode parecer simples, mas precisa de experiência com a distribuição do peso
no veículo e com a amarração das caixas. Na terceira colheita, a maior, foram 82 caixas51 e
Romário não podia estar presente, como tinha experiência com nós e o observei colocando a
carga outras vezes, o processo foi feito por mim.
Essas atividades, de certa maneira, não somente fortaleceram meus laços com Deinha,
mas também com Romário, que talvez se sentisse em dívida deixando a mãe e a irmã. Em
51
82 caixas colhidas, deste número foram encaixotadas para venda 64 para o comprador do CEASA mais 8
caixas para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
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uma ocasião, ele falou na mesa da cozinha durante o café "você já é de casa" e em outra,
quando conversávamos sobre minha saída do campo disse "vai nada, você enterrou o umbigo
aqui nos Bicos".
A relação com Miriam também se estreitou bastante, ela sempre se mostrou curiosa.
Conversávamos muito em algumas caminhadas que fizemos nas proximidades sobre os
planos dela e as dificuldades que ela estava enfrentando. Em 2016, ela conseguiu um emprego
nas agências da Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol)52
na área de Teresópolis e Friburgo (Bonsucesso e Conquista). Também ela me ajudava sempre
passando alguns contatos e pacientemente me falando sobre as relações de parentesco e da
distribuição das propriedades nos Três Picos. Também, facilitou bastante meu deslocamento
pela região com o empréstimo de sua moto em algumas ocasiões, mesmo quando eu já estava
de carro, mas o deslocamento por moto é mais fácil diante da qualidade da superfície das
estradas de terra.
3.3.3 Da família à "região"
Com o decorrer do campo, logo após a safra do tomate, senti que o estranhamento nos
"Bicos" havia diminuído bastante, minha relação com o núcleo familiar estendeu-se pela a
família do ex-marido de Deinha. Já conhecia o pai e os tios de Romário e Miriam, os seus
avós e eles também me reconheciam. Essa abertura na localidade tirando outros contatos a
partir do dia a dia na produção e na comercialização, fizeram-me conhecer outras pessoas que
se tornaram interlocutores em diversas ocasiões.
Se no começo do campo me senti inseguro, por estar muito preso a uma dinâmica
familiar e pessoal, foi ao me integrar a uma dinâmica familiar daquele local que pude
apreender o básico da lavoura, ver algumas fases do ciclo de desenvolvimento doméstico
(Fortes, 1974), acompanhar algumas formas relações de reciprocidade intra e extra núcleo
familiar e, assim, construir um campo e um objeto de estudo.
Em diversos trabalhos etnográficos, que buscam a construção da alteridade, a reflexão
sobre o que constitui o trabalho de campo e, logo, o trabalho do antropólogo, passa pelo
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Site da cooperativa: https://www.cresol.com.br/site/conheca-a-cresol/
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estabelecimento de uma relação com os grupos locais e, em especial, com um informante, ou,
seguindo a reflexão de Cardoso de Oliveira, um interlocutor.
As narrativas sobre o “campo” têm, então, como personagem principal no enredo, um
interlocutor privilegiado, como um Doc para Foote Whyte (2005) ou como Poeira para Mello
(2004) ou Natalino para Kant (1997), ou como foi para mim Mestre Cambuci (2004) na praia
de Itaipu. Sendo assim, a iniciação no campo, com o grupo e as suas representações passam
por um expert assim reconhecido socialmente em seu grupo, como alguém com uma posição
de destaque ou simplesmente como um porta voz.
Muitas vezes, esse interlocutor é descrito como sendo aquele que é capaz de criar uma
narrativa e de apresentar sentidos a ações, sentimentos e objetos do campo ao antropólogo,
como sendo um tipo de porta voz para o local. Também consegue ter uma visão diacrônica
desta narrativa, falando de mudanças decorridas em seus costumes e práticas, bem como
capaz de articular percepções para o futuro.
Por outro lado, a construção de minha interlocução com Deinha e a aproximação com
o núcleo familiar revelaram para mim uma outra forma de realizar o campo. Deinha em
nenhum momento apresentava narrativa sobre os temas desta forma, contudo, foi através da
participação nas atividades cotidianas que aprendi não somente as questões com a lida da
lavoura, mas, primordialmente, aprendi o que observar e o que perguntar.
Sem acompanhar parte do ciclo produtivo do verão em um sítio de uma família em
uma pequena localidade, talvez não conseguisse construir uma percepção do meu entorno
com os olhos de quem “planta prá vender”.
Foi por meio dessa aproximação a um núcleo familiar que comecei o reconhecimento
dos outros moradores dos Três Picos, bem como das outras localidades. Também foi a partir
dessa dinâmica de conhecer outras pessoas a partir da relação familiar que pude perceber que
as alianças não se encerram, nem começam necessariamente pela localidade de moradia,
sendo muitas das vezes as alianças com pessoas de outras "localidades" da "região" e até de
fora, mais fortes e mais importantes para uma família e seus membros, tanto na atividade da
lavoura quanto para outras atividades. Sem essa experiência para além do núcleo familiar,
talvez até conseguisse construir uma narrativa que tratasse da relação das pessoas dos "Bicos"
com o Parque, ou de uma lógica exógena de visão de meio ambiente sobre os moradores
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locais, ou ainda da entrada e compra dos terrenos mais perto do parque por veranistas e
moradores do Rio, dos conflitos de vizinhança, que também refletiam diferenças de
entendimento sobre a natureza e seus usos. Contudo, foi através da forma que me inseri e
vivenciei o cotidiano na lavoura que pude construir uma visão da região, da atividade e como
meus interlocutores se ocupavam naquele espaço, por último e o que produziam de
significado sobre suas ações e interações do plantar para vender.
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4. A "região"
4.1. "Localidades" e "região"
Meu campo se deu a partir de Três Picos, mas aos poucos percebi que os produtores
da localidade tinham grande identificação, estes sempre mencionavam uma forma de ser e
fazer da "região".
A "região" é somente uma parte do distrito de Campo do Coelho, como mencionado.
Concentram-se ali quatro várzeas (ou baixadas) e, em seu entorno montanhoso, quinze
localidades. Os agricultores de cada localidade referem-se a tais localidades pelos seus
respectivos nomes ou simplesmente como "região", agrupando as localidades de acordo com
sua própria referência. Não identifiquei uma concordância entre meus interlocutores sobre
qual seria a abrangência desta região, embora todos falem recorrentemente sobre "nossa
região" ou "aqui na região"53.
As quinze localidades da região são: Conquista, Barracão dos Mendes ("Barracão" ou
"Barracão Antigo"), Florândia, Fazenda Rio Grande ("Rio Grande"), Patrocínio, Salinas, Alto
de Salinas, Santa Cruz, Jaborandi ("Burandi"), Centenário, Baixada de Salinas ("Baixada"),
Três Picos ("Bico"), Fazenda Campestre ("Campestre"), Fazenda Schuenk ("Fazenda") e São
Lourenço. Há também sub localidades, mas estas costumam ser mais reconhecidas dentro da
própria localidade ou de outras localidades próximas, casos como Serra Velha e Serra Nova
em Fazenda Rio Grande, ou ainda Buracada dos Porcos.

53

As aspas serão retiradas das categorias localidade e região a partir desse ponto.
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Abaixo apresento tabela simplificada 54 obtida em agosto de 2015 nas UBS’s nas
localidades de Centenário e São Lourenço (excluindo-se Conquista, que está fora da área de
atendimento das agentes de saúde):
Tabela 2: Dados da população residente por localidade na região

UBS Centenário
Micro Área de Atendimento
Agente de Saúde
Centenário
Elenice
Santa Cruz
Tatiane
Jaborandi
Sônia
Barracão M. e Granja Salinas
Dayane
Barracão dos Mendes
Sandra
Barracão M. e Divisa com Alto de Vieiras
Claudineia
Florândia da Serra
Renata
Fazenda Rio Grande (Serras Nova e Velha)
Janaina
Total
8
UBS São Lourenço
Três Picos e Baixada de Salinas
Rita
Fazenda, Patrocínio e Salinas
Beatriz
São Lourenço
Cristiane
Baixada de Salinas / Campestre
Franciani
São Lourenço
Mariana
Salinas
Solange
Total
6
Total "região"
14

Famílias
95
90
91
106
129
121
118
104
854

Pessoas
265
250
255
308
385
350
360
351
2524

86
137
108
132
107
153
723
1577

237
419
339
390
343
451
2179
4703

(Fonte: UBS Centenário e São Lourenço, levantamento de campo, 2015.)

Alguns exemplos de como usam a categoria região ajudam a entender e a exemplificar
a dinâmica do que seria esta. Alguns interlocutores perguntados sobre qual tipo de vegetal que
mais se planta variavam sua resposta em alguns produtos, como tomate, couve-flor e alface,
contudo os interlocutores ligados a associações e sindicato55 orgulhosos afirmavam, a região é
a maior produtora de couve flor do Brasil.
Outro exemplo veio através de conversas sobre a venda dos produtos para
distribuidores, os interlocutores sempre afirmavam que na região não havia distribuidores,
somente um pequeno, e que os "grandes" seriam (ou estavam) em Vieira e Bonsucesso
(Teresópolis).
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O quadro é público e fixado no atendimento da UBS. A versão completa conta, ainda, com divisão por faixa
etária, sexo e doenças.
55
Sindicato dos Agricultores Familiares Nova Friburgo (SINDAF).
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Por último, conversando56 com um membro do sindicato sobre a política municipal,
ele citava que a região tinha eleito três vereadores e uma vereadora. Vanderléia "Abrace essa
Ideia", era de Campo do Coelho, sede do 3o Distrito. Indaguei a ele se ele considerava Campo
do Coelho como parte da região e ele respondeu: Bom, aqui é 3o distrito né!? Então a gente
considera ela (vereadora) como representante da gente, mas a região mesmo é isso aqui
(fazendo um gesto com as mãos mostrando o entorno)". Ele não elaborou narrativamente o
que seria essa região e essa indefinição parece ser uma constante na elaboração dos
interlocutores.
Mapa 3: Nova Friburgo e seus distritos, “região” macha verde.

(Fonte: GONZALES & COSTA, 2016. P.199. “Região” marcada pelo autor desta tese)

Embora cada localidade tenha sua característica, em termos mais amplos, há uma rede
de relações estabelecidas entre estas localidades dentro desta região. Casamentos, trocas,
festas, origem histórica partilhada e mobilidade intra-região. Assim sendo as localidades não
teriam algo de tão determinante e por isso a identificação de um modo de fazer da região.
Contudo os limites desta região não são bem definidos e nem há comum acordo entre os

56
Conversa realizada em 2015 logo os vereadores citados foram eleitos em 2012. Todos os três vereadores e a
vereadora foram reeleitos no pleito de 2016.
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interlocutores. A definição costuma variar de acordo com cada localidade e/ou família e as
formas de descendência e partilha podem ser decisivas para como uma pessoa a entende.
Ao mesmo tempo em que a região aparece sem muita precisão de seus limites, é no
reconhecimento de um sentimento de pertencimento em determinadas questões que ela é
construída e evocada. A localidade, por outro lado, tem seus limites físicos mais claros e tem
uma relação de pertencimento determinada pelo local de moradia/produção, por ser o local de
origem e de laços familiares (em muitos casos). Porém, ao mesmo tempo, não é comum que
laços identitários de cada localidade sejam trazidos de forma a realçar contrastes. Há
reconhecimento das especificidades de cada localidade, mas a elas não se atribui nenhum
signo diferencial em relação à outra. Sendo mais comum seu uso para demarcar uma
diferenciação com algo externo, ou diferente, à região.
Ao longo do texto opto por usar a categoria localidade, ou o nome da mesma, como
Três Picos ou ainda o uso local como "Bicos" e quando uso a categoria “região” me refiro ao
conjunto destas quinze localidades. Esta opção acompanha estas categorias locais e remete à
questão teórica sobre o caráter do próprio estudo, que embora localizado, não pretende ser um
estudo de comunidade.
Como apontou Ellen Woortman (1995) o conceito de comunidade teria como base os
trabalhos de Redfield e sua visão de part society/culture, que parte de pressupostos teóricos
que encaixam estas comunidades do campo em oposição à cidade, como algo a parte,
periférico a uma sociedade envolvente, ou mais especificamente no caso do campesinato, a
um estágio intermediário de desenvolvimento entre feudalismo e capitalismo (WOLF, 1970).
Minha opção por utilizar as categorias regionais turva um pouco a oposição entre ser
urbano e rural ou entre os de "dentro" ou de "fora", de forma a construir ao final uma visão de
um gradiente, onde diversos tipos de interação podem se fazer presente.
Nesse jogo de imprecisão da região e da fraqueza indentitária com a localidade, surge
a possibilidade de pensar a interação deste processo com aqueles realizados com outras
regiões e cidades. Essas interações são demarcadas historicamente pelo esforço da circulação
dos produtos para o "mercado". Desta forma não considero as relações mercantis
necessariamente como um contaminante de uma forma de vida dos produtores, mas com um
formadora do carácter da região. Também podemos conceber os agricultores da região como
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“modernos”57, que afirmam sua agência diante dos desafios que são a eles apresentados e
fazem escolhas para manter a produção e comercialização. Estes aspectos reforçam, por um
lado, a dimensão da decisão individual nas relações com o mercado como um dos traços
centrais da região, mas não apagam o esforço de construir laços recíprocos e redistributivos
(POLANYI, 1957) para manter a produção e comercialização.
4.1.1 Os Caminhos
Existem três acessos rodoviários para esta região em pontos diferentes da RJ-130,
estrada que liga Teresópolis à Nova Friburgo58. Estes acessos levam à estrada principal da
região que liga a localidade de Barracão dos Mendes a São Lourenço, com 14km de extensão.
O primeiro acesso (sentido Teresópolis para Friburgo, no Km 41) se dá 100m após o
cruzamento dos limites municipais em Alto de Vieira. Daí se desce por estrada asfaltada e
sinuosa até Barracão dos Mendes.
O segundo acesso fica a aproximadamente 6 km de distância do primeiro (Km 47),
300m antes do CEASA-Conquista. Por este se chega as localidades de Florândia da Serra e
Fazenda Rio Grande (Serra Velha e Serra Nova).
O terceiro acesso fica no Km 60, em Cardinó. Este segue por estrada de chão em
aclive, até chegar ao Alto de Salinas, de onde desce já na região. Este acesso é o mais curto
para ir até Nova Friburgo ou até a sede do distrito, Campo do Coelho. Contudo, ele não é
necessariamente o preferencial, pois segue por uma "serra" muito íngreme e não pavimentada
e pode apresentar condições ruins de trafegabilidade, principalmente durante o período de
chuvas (verão). Assim, muitos usam o segundo acesso como preferencial, seja por estarem
com muita carga, seja pelo fato da estrada de Alto de Salinas estar fora de condições.

57

Tentando romper com a dicotomia tradição - modernidade.
A estrada é polo turístico, chamado de "Circuito Tere-Fri" sendo o Parque Estadual dos Três Picos umas das
atrações turísticas. http://www.terefri.com.br/
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Mapa 4: Estradas principais e localidades da região

(Fonte: levantamento de campo)

Para seguir para Teresópolis, a estrada preferencial é a que leva ao primeiro acesso,
indo pelo Alto de Vieira. Muitos trafegam por ali por ser uma das rotas de escoamento da
produção e apresenta, comumente, boas condições de trafegabilidade.
O acesso às demais localidades da região se dá por estradas que saem desta principal,
conhecida na administração municipal como FRI-002, Barracão dos Mendes - São Lourenço.
A maioria delas são estradas de terra, com exceção da estrada de Salinas e uma trecho entre
Baixada de Salinas e Campestre (como mostrado no mapa 4).
4.1.2. Água e luz
A região recebe energia elétrica vinda de Teresópolis pela distribuidora Endesa. Este
fato gera uma peculiaridade frente ao município de Nova Friburgo, que tem fornecimento de
energia feito pela Energisa. Esta opera com um sistema de 220 volts de tensão, enquanto a
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Endesa que opera a 110 volts. Com isso, a maioria dos eletrodomésticos são adquiridos em
Teresópolis. Mas há também a opção de os comprar nos mercados da região ou em Nova
Friburgo, mas no primeiro caso o alto preço e no segundo as poucas opções, fazem que
muitos procurem Teresópolis.
De forma oposta a energia que cobre todas as localidades, o abastecimento de água é
feito pelas Águas de Nova Friburgo somente nas localidades de Centenário e Santa Cruz.
Nesta última se encontra uma estação de tratamento (filtração e desinfecção) que está
localizada na estrada que sobe para o Jaborandi e a captação da águas é feita no Córrego João
Brandi59.
Figura 1: Estação de tratamento d'água em Santa Cruz.

(Fonte: levantamento de campo)

Nas demais localidades as propriedades têm acesso a fontes de águas naturais nos
diversos rios, córregos e nascentes, que cortam a região, ou poços. Muitas das vezes um ponto
de captação de água é partilhado entre algumas casas, não necessariamente da mesma família.
Sendo assim, tanto o acesso físico quanto captação de água são questões vitais para a
construção de uma casa ou decisão de comprar um terreno. É claro que estes fatores
influenciam também o preço de venda. Nas áreas mais montanhosas o fornecimento d'água
por fonte natural costuma se dar por nascentes com uso somente da gravidade.
Nas áreas de "baixadas" é comum a utilização de bombas d'água para puxar água de
poços ou córregos, tanto para utilização na lavoura quanto para utilização nas casas. Ouvi
59
Dado de campo, verificado através do site: https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-novafriburgo/aguae-esgoto/estacao-tratamento-agua/
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algumas vezes, de interlocutores distintos, casos de conflitos envolvendo o uso da água
partilhada. Estas fontes costumam se encontrar em área particular e o direito ao acesso a ela
pelos vizinhos é motivo para alguns conflitos, da mesma forma que o direito a servidão.
Alguns conflitos ou desentendimentos em relação a servidão ocorrem, mas entre as pessoas da
região é comum o entendimento que é um direito adquirido, assim como no caso da água.
Tive conhecimento de um caso, em relação a servidão, que foi judicializado, porém entre
pessoas de fora que adquiriram terreno na região.
Por fim o acesso a telefonia fixa é muito restrita e não houve maiores investimentos a
partir da consolidação da telefonia móvel e advento da internet via telefone. Nas localidades
maiores é comum haver alguma casa com telefonia fixa e, no passado, os telefones eram
usados em caso de emergência por todos, como me foi relatado. Existem duas antenas na
região, uma em Conquista e outra em Salinas.
Quando comecei meu campo, em 2015, havia somente uma antena e nos Três Picos,
como em outras localidades, não havia sinal estável. Há também uma fornecedora (com sede
em Nova Friburgo) de internet a cabo, mas com a melhoria do sinal via satélite das
operadoras de telefonia móvel, os moradores da região têm tido acesso mais fácil a internet e
o uso de redes sociais é bastante difundido tanto individualmente quanto pelas associações.
4.1.3. As propriedades rurais
Na região predomina a produção olerícola mercantil em pequenas e médias
propriedades rurais, que vão desde unidades mínimas de dois hectares até áreas de trezentos
hectares, havendo também áreas com loteamentos, com posses menores que dois hectares,
porém sem registro de imóvel ou em condomínio.
Como apresento mais a frente, estas áreas vêm sendo partilhadas e estão se tornando
cada vez menores, o que no futuro pode apresentar um desafio para a manutenção da
agricultura como alternativa principal da região.
Mesmo havendo propriedades com áreas maiores, a plantação na maioria dos sítios,
por ser basicamente feita por mão de obra familiar, ocupa uma pequena área, uma
característica da olericultura.
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Os sítios e áreas cultivadas são em maioria dos proprietários das terras, a meação ou
arrendamento da terra ocorre com mais frequência em algumas localidades do que em outras,
segundo Paris:
A maioria das propriedades são próprias, atingindo 75,9% da amostra.
Somente 24,1% são concedidas (granted), que é caso mais prevalente entre os
meeiros. (PARIS, 2015. p.129 - tradução livre)

Para destacar a diferença entre a forma de acesso a terra entre as localidades reproduzo
o Gráfico abaixo:
Gráfico 2: Tipo de Propriedade por Comunidade

Serra Nova/ Velha
Santa Cruz
Concendida

Salinas

Própria
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Florândia da Serra
Barracão dos Mendes
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(Fonte: PARIS, 2015. p.129 - tradução livre)

No mapa 5 podemos ver o tamanho das propriedades da Região declaradas no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) 60 . Como referência, o alfinete amarelo está em uma
propriedade de aproximadamente 63ha, o alfinete azul em uma propriedade de 4,2ha. O mapa
está cobrindo as áreas de Três Picos (esquerda - centro) e Jaborandi (esquerda - alto); Santa
Cruz, e Centenário (ao Centro para cima), Baixada de Salinas e Campestre (ao centro para
baixo) Salinas (a direita).

60

Cadastro feito pelos proprietários, havendo imprecisão. O Cadastro foi feito atendendo o Decreto 7830/2012
que instituiu o Sistema de Cadastro Ambiental Rural de forma a dar a administração pública dados para gestão
ambiental.
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Mapa 5: Propriedades Declaradas no Cadastro Ambiental Rural.

(Fonte: Shapes do CAR transformados em KMZ pelo autor)

4.1.4 Estabelecimentos Comerciais, Serviços
A maioria dos "produtores" estão encaixados na categoria profissional de "Agricultor
Familiar". Na região a Embrapa se faz presente com escritório regional e existe também o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que está localizado em edificação próxima ao
galpão do Mercado do Produtor Rural/ CEASA-Conquista no km 47 da RJ-130. Em São
Lourenço, está instalada a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro
(Pesagro-Rio).
Além das propriedades rurais, há uma gama de estabelecimentos comerciais
oferecendo bens e serviços. Muitos destes estabelecimentos comerciais se relacionam
diretamente com a produção, bem como o fornecimento de serviços como operadores de
tratores, serviço de criação de mudas em estufas. Outros são mercados, serviços de
despachante, açougues, padarias, manicures, lojas de material de construção, posto de
gasolina, uma pequena farmácia e restaurantes.
Estes estabelecimentos comerciais ficam em áreas centrais de algumas localidades,
que poderiam ser descritos como centro de vilas, ou ruas principais. Os maiores destes
agrupamentos, os quais dispõem de mais estabelecimentos, são Barracão dos Mendes, Santa
Cruz/ Centenário 61 e São Lourenço. Outra localidade que aglutina bastante comércios é
Conquista, principalmente por ser a localidade onde está o CEASA e também por ser
61

As localidades aparecem juntas porque são vizinhas, divididas por um rio e ligadas por uma ponte.
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atravessada pela RJ-130. No CEASA ficam as principais de lojas de produtos agrícolas
também chamadas de "casas agrícolas". No Ceasa também se encontram as principais lojas de
material de construção, restaurante, barbeiro, a CRESOL, e um pequeno banco (Itaú) que é o
único agente financeiro na região (exceto a CRESOL) bem como também, do Distrito. Outros
bancos próximos estão localizados ou em Bonsucesso em Teresópolis ou ainda na sede
municipal de Nova Friburgo.
Mapa 6: Pavilhão do Ceasa-Conquista com a localização das lojas, bancos, serviços e restaurante indicados.

(Fonte: Elaborado pelo autor - sem escala. Norte mantido)

Boa parcela da produção da região passa pelo CEASA-Conquista, que também recebe
produtores de diversos municípios do Rio de Janeiro e até alguns de Minas Gerais. Entre os
da região, é igualmente conhecido como simplesmente CEASA, mercado e ainda "Barracão
Novo", em oposição ao "Barracão Velho" ou Barracão dos Mendes. Para os de fora o CEASA
– Conquista também é mencionado como CEASA – Nova Friburgo ou Mercado do Produtor
Ruaral da Região Serrana.
Até a década de 70, muitos agricultores da região levavam sua produção para
comercialização no Barracão dos Mendes e também faziam compras de produtos necessários
para casa e para a roça. A estrutura do antigo Barracão ainda permanece no local, mas
atualmente abriga somente residências. Por outro lado, na localidade Barracão dos Mendes,
observa-se hoje o comércio composto por posto de gasolina, supermercado, que também
vende móveis e eletrodomésticos, loja de material de construção, duas padarias/ lanchonetes,
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bares, açougue, pequena farmácia, loja de moda feminina, salão de beleza e loja de petrechos
para telefonia móvel.
Em Centenário/Santa Cruz, há um supermercado (Guti), açougue, lanchonetes, café,
loja de roupas e bares. Em São Lourenço e em Salinas, também existe certa concentração de
comércios, porém menores e que atraem mais os próprios moradores. No restante das
localidades é comum haver pequenos bares/ mercadinhos, onde se pode comprar produtos de
primeira necessidade e onde é normal encontrar, após o trabalho na lavoura, homens bebendo,
jogando bilhar e conversando. Muitos destes estabelecimentos comerciais são propriedade de
pessoas da região e alguns deles já estão funcionando há mais de 20 anos. Entre Barracão dos
Mendes e Conquista, existem dois haras, sendo que um destes se destina à preparação de
cavalos de corrida, mas seus donos são identificados como sendo "de fora".
Existem algumas Igrejas em diversas localidades e, em sua grande maioria,
pentecostais. As católicas são encontradas em Santa Cruz, São Lourenço e Três Picos.
Cemitérios existem três, um em Patrocínio, que é o principal, um em Salinas e o outro em
Barracão dos Mendes.
De todas essas localidades, somente Jaborandi e Três Picos têm pousadas. Entretanto,
há algumas residências para aluguel localizadas em São Lourenço e Santa Cruz. Estas
costumam ser locadas por temporada e o perfil dos ocupantes é de funcionários de empresas
que prestam serviço na região, principalmente para o INEA, nas obras decorrentes da
"tragédia de 2011" (conserto e aumento de pontes e dragagem de rios). Ainda na área de
turismo existem dois restaurantes que recebem público externo, o restaurante de comida
mineira João e Maria em São Lourenço, que funciona de terça-feira a domingo e o restaurante
Arco-íris Truta, que está localizado nos Três Picos.
4.1.5. Saúde e Educação
Na maioria das localidades existem escolas de nível fundamental até o ensino básico.
Para o prosseguimento do nível fundamental e do ensino médio. Os jovens estudam na escola
agrícola conhecida como IBELGA62 que é referência na região e em outros áreas de Nova
Friburgo.
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http://www.ibelga.com.br/
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A escola foi instalada na Região em 1994, por iniciativa de uma organização não
governamental belga, o Instituto Belga Nova Friburgo (IBELGA), na Baixada de Salinas e é
usada como referência para quem sobre para o Parque Estadual dos Três Picos.
Durante algum tempo a escola permaneceu sob controle total da ONG, com
assistência gratuita. Atualmente o IBELGA tem parceria com estado e município e são duas
instituições que funcionam no local. Uma escola municipal e um colégio estadual ambos com
o nome Rei Alberto I. As duas unidades seguem um modelo pedagógico comum, como
Centro Familiar de Formação por Alternância (CEFFA). Por isso são designados como CM
CEFFA Rei Alberto I e CEFFA CEA Rei Alberto I. (FRAZÃO, 2015.)
Figura 2: IBELGA e as montanhas Três Picos ao Fundo.

(Fonte levantamento de campo)

Um dos motivos para os colégios serem referência é por praticarem a pedagogia da
alternância, onde os alunos passam uma semana frequentando a escola e a outra semana em
casa. Essa metodologia objetiva que os ensinamentos da formação técnico agrícola possam
ser passados para os familiares e que as crianças desenvolvam atividades práticas apoiadas
pelas teóricas63.
Matéria jornalistica: "O Ibelga e a
pedagogia da alternância".
https://avozdaserra.com.br/colunas/histo
ria-e-memoria/o-ibelga-e-pedagogia-daalternancia

63
Na prática há limite das atividades realizadas em casa por causa do enquadramento da exploração do trabalho
infantil.
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Nos últimos anos, porém, como me explicou Dirceu que é professor, a escola viu a
necessidade de ampliar a formação das crianças e dos jovens, assim além de formar técnicos
em agrícolas. Assim, o Ibelga também forma técnicos em administração e planejavam
oferecer uma terceira formação em turismo.
Alguns projetos implementados na região chegam diretamente pelo Ibelga, como foi o
caso do Projeto Novos Rurais do Instituto Souza Cruz. Este, entre outros projetos, faz parte do
esforço de manter o jovem na atividade agrícola, tendo em vista que a tendência dos últimos
levantamentos de censos rurais64 é do envelhecimento da população rural e da migração dos
jovens para outra atividade.
Na área da saúde existem 3 áreas de atendimento, duas Unidades Básicas de Saúde e
um Posto de Saúde, com o Programa de Saúde da Família (PSF), em Salinas. As UBS de
Centenário e São Lourenço, como vimos, cobrem todas as localidades, com exceção de
Conquista. O PSF realiza nas localidades visitas esporádicas de casa em casa para
acompanhamento dos membros das famílias, tendo desta forma o registro de doenças e
podendo assim providenciar os remédios de uso contínuo em alguns casos.
Para outros atendimentos na rede pública de saúde os moradores da Região se
deslocam a Nova Friburgo onde utilizam o Hospital Municipal Raul Sertã. Os moradores mais
antigos relatam que antigamente também podiam utilizar o hospital das Clínicas de
Teresópolis, quando não havia a exigência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do
atendimento no município de origem, exceto emergências. Quem têm melhor condição
financeira pode utilizar, com plano de saúde ou particular, a rede de hospitais em Nova
Friburgo, Teresópolis e para certos casos o Rio de Janeiro. Na capital também há atendimento
há casos específicos pelo SUS.
4.1.6. Associativismo e política
Os produtores agrupam-se em associações de pequenos produtores rurais e moradores.
Na região, são nove neste modelo: Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do
Barracão dos Mendes; Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores de Santa
Cruz e Centenário (inclui Jaborandi); Associação dos Pequenos Produtores Rurais da
Comunidade de Salinas (inclui Patrocínio); Associação de Agricultores Familiares e
64

Tendência que se manteve segundo os dados do censo de 2017.
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Moradores de Baixada de Salinas, Fazenda Campestre e Três Picos; e Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de São Lourenço (inclui Fazenda Schuenk).
Ainda contam nas localidades mais próximas a Conquista com 4 associações: Associação
Serra Nova dos Trabalhadores Rurais de Nova Friburgo; Associação Serra Velha dos
Trabalhadores Rurais de Nova Friburgo; Fazenda Rio Grande e ainda Florândia da Serra.
O Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo (SINDAF-NF) fica
localizado no CEASA-Conquista e foi criado em 2015 e não há cooperativas para produção,
somente a cooperativa de crédito, CRESOL.
Na esfera da política municipal, entre 2012 e 2016, a região, embora contando com
aproximadamente sete mil habitantes, havia eleito três vereadores representantes das
localidades da região, entre os dezenove que compõem a Câmara Municipal de Nova
Friburgo. Os vereadores eleitos foram Alcir Fonseca, Márcio Damazio ambos de Salinas, e
Joelson do Pote, de Conquista. Por último. Também nesse período o Prefeito de Nova
Friburgo, Rogério Cabral65, também era da região, da localidade de São Lourenço.
Em um evento no Ceasa, quando tive a oportunidade de conversar com Rogério
Cabral, ele afirmou que esse poder político veio da necessidade de crescimento para a região e
que em conversas com algumas lideranças e eles decidiram 66 que “pessoas da região
votariam em candidatos da região”. Assim, com essa estratégia e com a particularidade de
Nova Friburgo ter uma votação bastante distribuída entre os candidatos a vereador, elegeram
os três representantes.
Joelson do Pote se elegeu pela primeira vez em 2008 como vereador, sendo seguido
em eleições posteriores por Marcio Damazio e Alcir Fonseca. Estes dois últimos me
confirmaram o acordo mencionado por Rogério. Essa inserção política de pessoas da região
na esfera municipal nas últimas décadas começou exatamente com Rogério Cabral em 1992,
quando se elegeu vereador.
Cabral foi reeleito para vereança mais duas vezes, eleições de 1996 e 2000, mas entre
2000 e 2002, assumiu cargo vinculados ao executivo municipal, sendo Secretario de
Agricultura nestes anos, reassumindo o mandato de vereador entre 2002 e 2004. Em 2006 ele
65
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Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rog%C3%A9rio_Cabral
Ele colocou como um evento no passado, provavekmente no início dos anos 1990.
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se candidatou a deputado estadual, sendo eleito no pleito e reeleito para o mesmo em 2010.
Em 2012 ele interrompeu esse mandato e se lançou candidato a prefeito do município de
Nova Friburgo, sendo eleito com quase 36% dos votos válidos. Exerceu o cargo entre 2013 e
2016. Nas eleições de 2016 Rogério não foi reeleito, ficando em quarto lugar, atrás do
Prefeito eleito Renato Bravo (PP), do Deputado Federal (reeleito para este cargo em 2018)
pelo PSOL, Glauber Braga e da candidata Doutora Grace (MDB).
4.2 Um Canton ou uma região?
A cidade de Nova Friburgo tem algumas características marcantes no seu processo de
ocupação de terras que a distingue das demais cidades circunvizinhas. A cidade foi alvo, no
começo do século XIX, poucos anos após a chegada da família imperial no Rio de Janeiro, de
imigração europeia com uma política de colonização:
D. João VI comprou terras, anteriormente concedidas a um certo monsenhor
Almeida, para nelas instalar cem famílias de agricultores católicos que
deveriam ser recrutadas no cantão de Friburgo, Suiça, por Nicolas Gachet,
mediante pagamento per capita. O tratado formalizou o compromisso do
governo português de pagar as despesas de viagem e de conceder subsídios
nos dois primeiros anos e um lotes de terras (sem especificação do tamanho)
para as cem famílias acordadas com Gachet. (...) Nova Friburgo deveria ser
um centro produtor de alimentos, basicamente, de laticínios - independente do
trabalho escravo. (Seyferth, 2004, pp 71-72.)

Contudo, este processo de colonização foi considerado fracassado após a primeira leva
de imigrantes, em parte porque as terras eram pouco produtivas e, por outro lado, porque, do
planejamento inicial de cem famílias, chegaram ao Brasil quase 2 mil suíços, entre final do
ano de 1818 e começo de 1819, originários de diversos cantões da Suíça. A cidade ganhou o
nome de Nova Friburgo já em decreto de Dom João VI porque, de acordo com Gachet, as
cem famílias viriam do Cantão de Friburgo na Suíça.
Os levantamentos e documentos da época relatam a situação precária que os
imigrantes encontraram na região. Não havia nenhum tipo de vila próxima onde os colonos
pudessem obter mantimentos e insumos, o que gerou grande insatisfações por parte de alguns
colonos com seus lotes. Em um movimento de procura por outros lugares para se fixarem,
muitos destes estabelecerem em outros locais atraídos pelo cultivo do café em Cantagalo e
ainda pela fazenda March em Teresópolis (GRISEL e ASSIS, 2015).
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De toda forma o ciclo de imigrantes para cidade, dentro arranjo de colônia, continuou
nos anos seguintes e, em 3/5/1824, chegam à colônia mais 342 imigrantes, desta vez vindos
da Alemanha, que se instalaram nos lotes abandonados pelas famílias Suíças. Esta área que
foi destinada aos Suíços e posteriormente aos Alemães é onde hoje se encontra a cidade de
Nova Friburgo.
Por outro lado, a região não fez parte desse processo de colonização e o que hoje é
conhecido como o Distrito do Campo do Coelho já tinha, antes da chegada dos suíços,
algumas fazendas de grandes extensões e de proprietários de descendentes de portugueses. A
área, antes de ter o nome de Campo do Coelho era conhecida como Terras Frias, e como o
nome sugere, tinha o clima impróprio para a cultura do café, devido a elevada altitude e
temperaturas baixas. (GRISEL e ASSIS, 2015).
Desta forma, as fazendas que existiam se ocupavam na cultura de alimentos como
milho e batata doce e ainda na criação de gado bovino entre outros animais. A região está
começando agora a ter sua história melhor registrada, e a Fazenda Rio Grande, que dá nome a
localidade hoje da região, é, segundo alguns historiadores a construção mais antiga da cidade,
sendo datada de 1790. Outras fazendas da região também são muito antigas sendo
contemporâneas ou anteriores a chegadas dos suíços. A Fazenda São Lourenço (novamente
que da nome a atual localidade), a Fazenda dos Mendes e a Campestre. (BOTELHO &
SANTOS67).
Nessa época das grandes fazendas, a região perdia em importância econômica para a
cidade de Cantagalo. Contudo, estas fazendas da região não estavam isoladas e também se
beneficiavam com o ciclo do café de forma indireta. Como vimos na capitulo 2 o início da
ligação entre o Rio de Janeiro e a região Serrana se dava através de trilhas, eram as tropas de
burro que transportavam o café até o Porto das Caixas em Itaboraí e a Região era ponto de
passagem e pousio:
Cantagalo era o centro da atividade econômica e havia um trânsito frequente
de tropeiros vindos desse distrito, transportando o café em bruacas nos lombos
de mulas em direção ao Rio de Janeiro. Arranchavam na Vila de Nova
Friburgo, adquiriam milho para alimentar os animais, recorriam ao ofício dos
ferreiros e realizavam negócios. Dessa forma, a vila serrana tirava proveito
econômico por ser um lugar de parada. Partindo da vila, os tropeiros
percorriam 10 léguas até alcançar as Terras Frias. Arranchavam antes da
67

Não publicado, mimeo cedido pela autora.
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penosa e perigosa descida da serra, abastecendo-se novamente com milho.
Provavelmente faziam negócios com os criadores de animais de carga na ida
ou na volta do trajeto. As tropas desciam a serra, dirigindo-se ao Porto das
Caixas, na Vila de Santo Antônio de Sá. Dali as mercadorias eram baldeadas
em embarcações, rumo ao Rio de Janeiro. O trajeto da serra é conhecido até
hoje como o “caminho do barão”, possivelmente em razão das inúmeras
tropas do Barão de Nova Friburgo fazerem uso desse caminho, que passa pela
Fazenda Lourenço, de sua propriedade (BOTELHO & SANTOS)

E ainda:
Até os anos 70 do séc. XIX o transporte, principalmente do café, era realizado
por tropas de mulas que atravessavam Nova Friburgo e percorriam uma
estrada construída pelo Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto que
passava pelo Cônego, Caledônia, cortava a Fazenda de São Loureço e descia a
Serra dos Órgãos chegando a Cachoeiras de Macacu onde encontrava a
ferrovia, seguindo pela mesma até o Porto das Caixas, em Itaboraí. (CUNHA,
1988. p.78)

A região se desenvolveu como uma região de tropeiros, onde a ligação com Porto das
Caixas começou a ser por eles dominadas, sendo de certa forma intermediários do café:
As tropas de mulas em sua constante movimentação em direção aos portos
fluviais e marítimos circulavam de todos os recantos como formigas em
correição. Partindo das fazendas de Cantagalo, as tropas transportando o café
seguiam por várias rotas até chegar ao seu destino: de Cantagalo, passando
por Nova Friburgo, descendo a Serra da Boa Vista, até alcançar o Porto das
Caixas; de Cantagalo ao Porto de São Fidélis; de Cantagalo ao Porto de
Macaé e de Cantagalo ao Porto de Magé. Os dois primeiros são portos fluviais
e os dois últimos marítimos. A região das Terras Frias se beneficiava de duas
rotas: a que passava pela Vila de Nova Friburgo e a que se dirigia ao Porto de
Magé. Esse porto era o mais movimentado nas primeiras décadas da produção
de café em Cantagalo. Posteriormente, Porto das Caixas torna-se o mais
importante entre eles, onde as grandes casas comerciais do Rio de Janeiro
mantinham filiais e faziam negócios. A região das Terras Frias igualmente
tirava proveito do trânsito de tropeiros da vizinha Freguesia de Nossa Senhora
da Conceição do Paquequer. Era a freguesia que mais produzia café em Nova
Friburgo que, por razões políticas, perdeu-a para Magé. Porém, em 1848, a
Freguesia do Paquequer volta a pertencer a Nova Friburgo. Até meados do
século XX, os agricultores das Terras Frias iriam estabelecer relações
comerciais com essa região, a exemplo da compra de açúcar, produzida nos
engenhos. Por ser lugar de passagem de tropas, o povoado das Terras Frias se
desenvolve e, em 10 de maio de 1858, os moradores solicitam a elevação de
Curato à Freguesia. As povoações passavam por três fases administrativas:
Capela, Curato e Freguesia. Se possuíssem mera Capela assistida por um
capelão, denotava ser o lugar de pouca importância. Promovidas a Curato,
sob a tutela de um Cura, um padre visitante, essa condição lhe dava maior
comodidade, podendo no local, a partir de então, serem efetuados os
registros de nascimento, casamento e óbito, competência àquela época
pertencente à Igreja. Já a condição de Freguesia era outorgada a
comunidades mais expressivas. A representação foi atendida e, em 26 de
dezembro de 1862, a lei provincial de n° 1.270, eleva o Curato à Freguesia de
65

Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Sebastiana. A melhoria em seu
status é resultado de um crescimento populacional e econômico. Em 1872, a
população livre das Terras Frias era de 1.828 habitantes, com 548 escravos.
(Idem)

Ao mesmo tempo que a localidade era rota de passagem e se tornou especializada no
transporte e ponto de parada, também era produtora de gêneros alimentícios para abastecer a
cidade do Rio de Janeiro e outras áreas.
Com o passar do tempo a região começou a atrair os descendentes dos primeiros
colonos de Suíços e Alemães. Os sentidos de circulação e as rotas de trocas também mudaram
com o escoamento da produção indo para a cidade de Nova Friburgo, depois da construção da
linha do trem. Entretanto, algumas outras rotas foram mantidas, principalmente para troca/
comercio de animais com algumas localidades de Teresópolis, Sumidouro e Cachoeiras de
Macacu.
Poucos membros das famílias retêm a memória da chegada dos seus antepassados na
Região. Entretanto, Sérgio Schwenk soube me explicar que era descente direto dos primeiros
colonos da família no Brasil. De acordo com ele, foi o neto do primeiro Schwenck que chegou
na região. Este seu antepassado e sua esposa compraram parte da Fazenda São Lourenço e se
estabelecerem no local (Fazenda Schwenck).
Ainda de acordo com Sérgio, alguns imigrantes suíços também vieram para a região,
como os Tardem e os Brantis. Contudo ele afirmou que a região foi ocupada por diversos
imigrantes, principalmente portugueses, mas também por italianos, gravinos e ainda, mas
tardiamente, japoneses.
Em conversas que tive com Tadeu Tardem, pai de Dirceu, já que frequentava seu bar
para utilizar a internet, ouvir as conversas dos produtores e participar dos Bingos ele me falou
algumas vezes sobre as primeiras famílias das localidades e de como a sua família chegou na
ali, exatamente onde ele mora atualmente. Assim os Mendes foram identificados como um
dos primeiros donos de quase toda a região bem como os Botelhos, donos dos "Bicos e
Burandi", os Schwenk em Campestre e Fazenda e, por último os Brantis, donos das áreas de
Salinas.
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Vídeo: "Tadeu Tardem e suas Histórias".
15:11m (Bloco1):
https://youtu.be/MP3pvsOIsns

Se, por um lado, Sérgio afirmou que sua família comprou terra logo que chegou,
Tadeu disse que muitos, assim como seus avós, trabalharam arrendando terra por alguns anos,
para somente depois comprarem as terras, como seus avós que compraram terras dos Mendes.
Já os parentes de Sérgio compraram terras de Antônio de Miranda de Macedo.
Algumas confusões sobre os nomes das famílias podem ocorrer. Um exemplo seria a
suposta família Cândido, que segundo Sérgio e Tadeu me explicaram, não seria uma família.
Essa confusão foi gerada pelo jeito como as pessoas são tradicionalmente chamadas na região,
por exemplo Dirceu Tardem, é chamado por muitos de "Dirceu di Tadeuzim". Assim é o caso
do "Zé Candido", famoso e já falecido morador dos Três Picos, que na verdade era "Zé di
Candido" sendo filho de Cândido, da família Silva.
4.2.1 As estradas, as Tropas de Burro e os Locais de Venda
A atividade da roça e a do transporte por tropa de Burros ainda é lembrada pelos mais
velhos, que puderam ajudar quando crianças e adolescentes. Nessa época, contudo, as tropas
com cargas agrícolas, se dirigiam para Nova Friburgo, porque já havia o transporte
ferroviário.
As tropas de burros eram formadas por no mínimo 8 animais e essa formação era para
levar as cargas. Outras rotas para outros comércios e atividades não demandavam
necessariamente uma tropa de burro. Os donos de tropa também costumavam ter mercados na
região, já que quando iam a Nova Friburgo, compravam artigos de "necessidade", assim os
outros moradores utilizavam estes locais para se abastecer de sal e açúcar, que eram trocados
por outros produtos. Com a abertura de estradas de terra em áreas próximas, a dinâmica das
tropas começou a decair.
Na década de 1950 foi aberto o Barracão dos Mendes, que comprava a produção
agrícola e escoava para Teresópolis. Nele também se estocavam produtos que eram
comprados, sendo ao mesmo tempo ponto de venda e compras. Segundo Sérgio, nessa época,
ainda havia escoamento direto para Nova Friburgo, porque a condição das estradas abertas
não eram boas. Como recorda "Manéu di Catirina", um dos primeiros da região a ter um
caminhão, levar a carga de caminhão até o Barracão dos Mendes, saindo de São Lourenço,
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demorava horas por causa da condição da estrada que sempre estava ruim. A produção na
época ainda continuava sendo a "antiga", não havendo produção intensiva de hortaliças.
Segundo Grisel e Assis:
A partir das entrevistas verificou-se que, desde as duas primeiras décadas do
século XX, os agricultores familiares começaram a ser proprietários de terras
na região de estudo. Os lotes vendidos eram geralmente situados longe das
estradas ou em locais íngremes; havia grandes dimensões, de 300 a 3.000
ha. (...) Os sistemas de produção mantiveram-se os mesmos até 1950-60.
Havia entre 5 e 30 meeiros por propriedade, e todos os proprietários (sendo
descendentes de colonos ou de fazendeiros) mantiveram a meação para
aproveitar a totalidade das terras do lote. Assim, cada propriedade era
dividida em várias unidades de produção de 40 a 60 ha e aquela administrada
diretamente pelo proprietário não era maior do que as dos meeiros. Os
meeiros deviam entre um terço à metade das suas produções para o
proprietário, que era o único responsável pelo transporte por tropa de burros e
pela venda da produção (...) As únicas mercadorias pouco perecíveis
cultivadas e então exportáveis eram tubérculos (batata-inglesa, batata doce,
batata-baroa, inhame), raízes (cenoura, nabo) e repolho. Pomares de árvores
frutíferas de clima temperado começaram a ser plantadas no entorno das
unidades de produção. (GRISEL & ASSIS, 2015, pp. 28-29)

Como vimos no Capítulo 2, o rápido crescimento da cidade do Rio de Janeiro atingiu
o então cinturão verde que ficava em áreas periféricas ao município. A partir da década de
1960 começou uma gradual mudança na forma de cultura e da divisão da terra na Região em
decorrência dessa dinâmica e da necessidade de abastecimento da cidade que já passava dos
três milhões de habitantes.
Em dez anos as mudanças se aceleraram e com o asfaltamento da RJ-130 e com a
construção do Mercado do Produtor Rural da Região Serrana (Ceasa Conquista, ou Barracão
Novo) no início da década de 1970 a produção de hortaliças já estava se consolidando. Para
Região a construção do Ceasa e asfaltamento da RJ-130, significou um aceleramento do
cotidiano, já que houve a migração de vez para uma cultura de ciclo curto, que demanda
cuidados constantes e circulação rápida. E mais dez anos a frente, na década de 1980, Nova
Friburgo, em conjunto com suas vizinhas, Teresópolis e Sumidouro, eram responsáveis por
50% do abastecimento de hortaliças do CEASA-Rio. (MUSUMECI, 1987)
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Figura 3: Antigo Barracão à esquerda do quadro.

(Fonte: acervo pessoas Sonia Mendes. Cedida pela historiadora Janaina Botelho)

A construção da RJ 130 foi na verdade uma consolidação de caminhos e estradas já
usadas anteriormente exatamente pelo esforço dos produtores e atravessadores do Triângulo
das Verduras:
A estrada Friburgo - Teresópolis, atual RJ-130, é um exemplo de estrada rodoviária
vicinal, aberta aos poucos pelos próprios produtores para escoamento da produção. Apenas na
década de 70 ela adquiri o traçado atual e é asfaltada. (CUNHA, 1988)
Vídeo: Arquivo Nacional. Inauguração
RJ-130 e CEASA.1:05m.
https://youtu.be/_rSF4tzNhNU

O sentido de circulação também teve mudança radical, passando quase que a
totalidade dos produtos sendo escoados através da RJ-130 no sentido Teresópolis, deixando a
rota para Nova Friburgo para o "tempo do trem". Havendo crescente especialização de
produtores de Teresópolis em agentes intermediários. (SANTOS, 2015).
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4.3 Os Três Picos:
4.3.1 "Bicos":
Três Picos é uma das localidades da região, local onde me instalei e onde pude
experimentar um pouco dessa aventura que é produzir para vender para o “mercado”. Essa
localidade e a do Jaborandi são regiões de maior proximidade da formação rochosa também
conhecida como Três Picos. As duas têm áreas que se encontram dentro do Parque Estadual.
Algumas propriedades que se encontravam dentro dos limites do Parque foram
desapropriadas e seus proprietários indenizados 68 . Outras propriedades, por sua vez,
permanecem dentro do Parque, sem acordo com os proprietários. Em dois casos como este na
localidade dos Três Picos, os proprietários são pessoas de fora da região. Um deles é
estrangeiro, sócio de um Banco, não aceitou o acordo para indenização e continua dentro do
Parque sem termo de ajustamento de conduta ou qualquer outro dispositivo legal69, havendo
somente um acordo verbal sobre restrição no manejo de gado e cavalos. Outra propriedade,
ainda dentro do parque, é um “abrigo” comumente frequentado por escaladores e o dono é
considerado um “parceiro”70 do Parque. No mapa (7) abaixo vemos a esquerda da linha roxa
(que demarca o limite do Parque Estadual dos Três Picos) algumas casas e abrigos que estão
dentro do parque.
As demais propriedades que se encontram na parte mais alta da localidade dos Três
Picos e do Jaborandi estão em área de amortecimento do Parque. Muitas destas propriedades
são de “pessoas de fora” e a localidade dos Três Picos é uma das que reúne maior
concentração de pessoas reconhecidas nessa categoria, ficando atrás somente do Jaborandi.
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Alguns interlocutores afirmaram que as indenizações não foram pagas, não continuei a pesquisa por ser
distante da discussão proposta.
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A narrativa dos interlocutores sugere que, por ser um “homem poderoso”, o Parque não conseguiu tirar suas
terras. Não levantei detalhes de possíveis querelas administrativas ou processuais na justiça comum.
70
Assim definidos por um guarda parque e pelo próprio dono.
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Mapa 7: Três Picos com limite do PETP (roxo), casas (verde), abrigos (amarelo).

(Fonte: dados de campo e INEA - limites do PETP)

Como dito anteriormente, a localidade dos Três Picos inicia-se logo após passar o
Ibelga, a estrada de acesso sai da principal que liga Barracão dos Mendes a São Lourenço.
Desde a sua saída, na altura de Baixada de Salinas, a via é de terra, sendo mantida pela
Prefeitura, segue passando pelo Ibelga e subindo em direção aos três Picos sem nenhuma
bifurcação – pelo caminho há somente entradas para sítios e casas - até chegar ao ponto final
da linha de ônibus, uns 400m depois da Igreja. Neste local se encontra a caçamba de lixo,
onde todos colocam seu lixo e de onde é recolhido pelo caminhão da Prefeitura, que passa
semanalmente, às terças-feiras.
Deste ponto, existem duas saídas, à direita, segue-se em direção ao Jaborandi em
pouco mais de 600m de estrada não pavimentada. À esquerda, continua-se nos Três Picos,
tendo mais opções e bifurcações de estradas, que, na verdade, são servidões que levam a
algumas propriedades, a maioria delas não tem saída. Uma destas, que pode ser considerada a
principal, segue até o Vale dos Deuses e de lá desce até o Vale dos Frades em Teresópolis.
Segundo o relato dos moradores, este caminho foi muito utilizado até a abertura da
RJ-130 e dava acesso a localidades do distrito de Bonsucesso em Teresópolis. A sua
utilização era feita por tração animal, para fins de venda de produtos. Relataram, ainda, que a
rota servia ao comércio de animais, assim, gado bovino, entre outros, era levado de um ponto
a outro. Atualmente, boa parte desta estrada é uma trilha e está dentro do Parque, sendo
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conhecida como Travessia Salinas-Frades e é muito utilizada para a prática de caminhada, por
escaladores em acesso a montanhas e por ciclistas.
As estradas são de grande importância para os moradores. Sem elas a produção local
não pode ser escoada, logo, a sua condição de trafegabilidade é alvo constante de reclamações
dos moradores para seus representantes nas associações e para os vereadores do local.
Nas reuniões de associação e nas redes sociais, ocorrem debates acalorados sobre a
manutenção das vias não pavimentadas, muitas das vezes acerca de quando se deve fazer a
sua manutenção. No verão, época de chuvas fortes e constantes, a condição das estradas
costuma piorar, o que gera reclamações por intervenção por um lado e, por outro, há
moradores afirmando que nada adianta por causa das chuvas.
Muitos moradores, principalmente os agricultores, colocam-se a favor da
pavimentação da estrada dos Três Picos, contudo, há outras pessoas que consideram que o
asfaltamento pode incorrer em perigo para os moradores devido ao possível aumento de
velocidade de carros, pick-ups e caminhões que passariam no local.
A porção mais central dos Três Picos, onde se pode encontrar uma maior aglomeração
de casas e de pessoas consideradas da região, está a cerca de dois quilômetros acima do
Ibelga. Ali as casas são um pouco mais próximas umas das outras e estão à beira da estrada
de terra principal. Entre as casas, há um pequeno pátio onde, em lados opostos, existem uma
construção que já foi uma escola71 e a Igreja Católica72. O pequeno Mercado encontra-se cem
metros abaixo do lado oposto da estrada.
Quando cheguei ao local, não havia uma Igreja protestante na localidade e as festas
católicas eram centrais para os moradores. Já no final do campo, uma Igreja Evangélica estava
sendo construída na estrada que leva ao “Burandi”.
Os terrenos com as lavouras ficam em meio às casas, fazendo parte do cenário, é
comum ver plantados à beira da estrada cabeças de brócolis, ervilha, salsa, cebolinha e
também de coentro, este último traz um cheiro bastante característico, sentido mesmo quando
se passa de carro.
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A escola foi utilizada até 2002 e atualmente recebe alguns eventos da Igreja que necessitam de cozinha e
algumas festas de aniversários de moradores, principalmente crianças,
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A Igreja foi construída pelo avô de Miriam, Francisco Cordeiro, como cumprimento de promessa feita.
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O mercadinho/bar oferta produtos comumente adjetivados como de “primeira
necessidade”, em maioria condimentos, enlatados, óleo de cozinha, sal, molho de tomate,
macarrão, arroz. Também se pode comprar alguns poucos produtos de limpeza e de higiene
pessoal. Vende também botijão de gás de 13kg. Estes produtos costumam ter um preço mais
caro do que nos mercados que se encontram na área de Centenário, Patrocínio e Barracão dos
Mendes. O mesmo se aplica ao botijão de gás, que pode ser comprado com o “homem do
gás”, que percorre as localidades da região de caminhão, indo a cada sítio oferecendo
cilindros cheios para venda e recolhendo os vazios.
Nesse mercadinho, costumam reunir-se alguns homens nos fins de tarde, sendo quase
todos dos Três Picos, ali podem consumir cerveja e algumas bebidas destiladas, há também
algumas porções de petiscos para acompanhar a bebida. O tom jocoso entre os homens é
bastante normal, as conversas sobre venda e preço também são costumeiras, bem como os
acontecimentos da região e da localidade. Além das conversas, é normal a participação no
jogo de “sinuquinha”, praticado em uma mesa de sinuca de menores proporções, com o
mesmo arranjo das seis caçapas, mas com oito bolas não numeradas, além da branca. Estas
oito bolas são divididas em duas cores distintas, quatro de cada. O jogo realiza-se com duas
duplas, cada uma escolhe uma cor de bola e tem como objetivo encaçapar estas quatro bolas
escolhidas antes que a dupla adversária faça o mesmo com as outras quatro, sendo um jogo de
estratégia e destreza.
Embora haja um crescimento do turismo nos últimos anos na localidade, com o
aumento de pousadas e a consolidação do Parque, o mercado não se volta para o público
externo, não sendo comum ver turistas utilizando este comércio local para compras de
produtos de necessidade, nem como bar.
Em contraste ao mercado, uns quinhentos metros mais abaixo na estrada que leva a
“Baixada”, existe o restaurante/trutário Arco Íris Trutas, de propriedade de Tenilza Cordeiro,
que é mais voltado para o público de fora da região, sendo frequentado por moradores da
cidade de Friburgo e de outras cidades da região serrana, e até da cidade do Rio de Janeiro e
de Niterói. O restaurante emprega pessoas da própria localidade na cozinha e para o
atendimento de clientes. Todos são contratados por diária, já que o restaurante não funciona
todos os dias, abrindo somente aos finais de semana e nos feriados. São três contratados para
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trabalhar na cozinha e dois para o atendimento e mais dois familiares que trabalham na
cozinha e como garçom.
Em um levantamento feito em conjunto com dois interlocutores, elaborei um mapa
onde marquei as casas que existem nos Três Picos. Grande parte do enquadramento das casas
e das famílias foi feita conforme a diversidade de arranjos possíveis, por exemplo, algumas
casas que são o lar de famílias extensas, aparecem somente uma vez, como uma casa/
propriedade de somente uma família. Em outro caso, uma grande área de um sítio (uma só
propriedade) com nove casas de pessoas de fora, conhecido como Vale da Mariana, foram
consideradas as nove casas separadas.
Desta forma, o levantamento não é preciso, mas com ele pretendo dar uma noção de
quantas propriedades e casas existem na localidade, sendo por isso um dado bastante limitado
em termos qualitativos. Outro fator a destacar é que foi feito em 2016 e, muito
provavelmente, há novas casas, novos proprietários advindos de compra e venda de ou de
possíveis rearranjos familiares, como casamentos e separações, sendo o cenário abaixo
limitado tanto pelo método.
O resultado do levantamento mostrou 41 casas de pessoas consideradas “do local” e
27 “de fora”, segundo classificação destes interlocutores. Sendo que, dessas casas de
“estrangeiros”, seis estariam localizadas entre a Igreja Três Picos e o Ibelga. As outras 21
estariam em outras estradas que levam a áreas mais altas, sendo boa parte concentrada na
estrada que leva as montanhas e ao Vale da Mariana. Dessas 27 casas, ao menos 20 são casas
de veraneio.
Essas casas acabam por absorver parte da mão de obra da própria localidade, sendo
muitos contratados como encarregados da propriedade, mantendo a área roçada e conservando
a integridade da fachada. Outras, a maioria mulheres, trabalham como diaristas, fazendo
faxina, e, às vezes, até comida, quando os proprietários estão em estadia na casa. Contudo,
essa absorção de mão de obra não anula o trabalho na lavoura e, assim, a maioria destes
homens e mulheres, atuam como empregados ou diaristas nessas casas de veraneio como um
trabalho adicional.
Também há na localidade pessoas que trabalham com construção civil, contratados
localmente para fazer reformas em casas, a maioria destes exercem funções como eletricista e
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bombeiro hidráulico. Também há tratoristas, mecânicos entre outros, mas, na maioria dos
casos, são atividades exercidas em conjunto ou alternadamente com a lavoura.
4.3.2 Trabalho e Lavoura:
Com a proximidade do Parque e das montanhas nos “Bicos”, há uma demanda
turística que vêm sendo crescente nos últimos anos. Durante meu campo, havia quatro
pousadas, ou abrigos, como referido pelos escaladores, sendo elas: A República dos Três
Picos (que fica dentro da área do Parque); o Refugio Três Picos (vizinho de Deinha); a
Pousada dos Paula (ao lado da antiga sede local do Parque), esta a única gerida por alguém
nascido na localidade e descendentes dos moradores mais antigos. Por último, uma pousada/
retiro espiritual, conhecido como Gaia de Luz. Além das pousadas, havia também quatro
casas de veraneio que eram colocadas para aluguel por temporada, feriado ou pelo fim de
semana. Todas estas surgidas nos últimos 20 anos.
A chamada alta temporada é durante o inverno, por ser um ambiente de montanha. É a
época comumente com menos chuvas e, principalmente, com número ínfimo de tempestades
magnéticas, sendo considerada a melhor época para a prática do montanhismo. Para além do
montanhismo, o frio e o ambiente de tranquilidade atrai pessoas para a localidade, já que hoje
podem encontrar no local algumas opções de alimentação oferecidas pelos abrigos, como
pizzas ao forno à lenha, cerveja artesanal, caldos, entre outros.
Há também crescente visitação ao local durante o verão, principalmente devido aos
atrativos “gastronômicos”, que têm se construído, como restaurantes, com destaque para o
Trutário, a cerveja artesanal fabricada pelo Sérgio Tartari (Jaborandi) e o crescimento de
outras atividades esportivas praticadas em montanha com menos restrições a questões
climáticas, como a corrida de montanha/ aventura e a prática de ciclismo em algumas trilhas.
Alguns sítios também são colocados para o aluguel de temporada sendo procurado por grupos
maiores em feriados e finais de semana.
Um dos “novos atrativos” é o próprio rio Jaborandi que, após a chuva de 2011, sofreu
uma mudança com aumento do volume d'água tornando-se balneável e com alguns pequenos
poços favorecendo o turismo no verão. O turismo vem crescendo e se consolidando nos Três
Picos e no Jaborandi. Tanto que, em dezembro de 2018, foi criado na cidade de Nova
Friburgo, via projeto legislativo, o Circuito Três Picos.
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A plantação nos Bicos segue o modelo da região com uso do trabalho familiar e ou
aliados. As pessoas envolvidas na lida da lavoura são, na maioria dos casos, membros da
família, parentes e compadres, sendo preterida a contratação de "parceiros" (diária) para a
mão de obra direta lavoura. Como em toda a região, a plantação é feita para a venda, algumas
famílias plantam também alimentos para consumo próprio. Entre os mais antigos, é comum a
plantação de produtos que eles afirmam “não ter mercado”, ou seja, "não tem para quem
vender" ou "não tem quem pânhe".
Assim, o que mantém a produção, além das calorias gastas pelo indivíduo através de
seu esforço, é uma relação de reciprocidade e de solidariedade entre familiares, parentes e
aliados. Alguns interlocutores mais idosos narram que as parcerias eram comuns, mas que
hoje não ocorrem mais, bem como as parcerias nas tropas de burro. Ainda assim, existe a
ajuda de fora da família (nuclear e extensa) como forma de parceria, não necessariamente
paga com dinheiro, mas com a expectativa/obrigação da alimentação e das bebidas no dia do
trabalho por parte do dono da lavoura, bem como na retribuição da ajuda no futuro.
A preferência por essa ajuda mais próxima evita o pagamento de diária, mas não é o
suficiente em determinados momentos, havendo a contratação de parceiros para trabalhar
principalmente na plantação ou na colheita, feita para lavouras consideradas mais pesadas,
como é o caso da caixaria.
A contratação de parceiros é feita normalmente por diária que, em 2016, variava entre
R$70,00 e R$100,00. Este valor serve como indexador, caso sejam feitas outras trocas não
envolvendo dinheiro, como a de animais e bens. A diária também pode encerrar dívidas
pendentes, sendo então pagas com trabalho na lavoura. Contudo, a participação destes
parceiros encerra-se na diária, não adicionando nada a mais na produção, além do trabalho
feito.
A meação nos Bicos não é muito comum atualmente. Na região, quando acontece, tem
arranjos distintos e, às vezes, não envolvem um dono de terras e um produtor sem terras.
Alguns produtores da região que tenham uma situação financeira melhor e propriedade grande
o suficiente podem trabalhar com a meação com outros produtores que, por algum motivo,
não produzem em suas terras. No entanto, essa é uma prática que vem diminuindo e os
produtores da região narram a falta meeiros, exceto em Fazenda Rio Grande.
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O trabalho da lavoura é central quanto à atividade econômica na região e há crescente
especialização na produção, quanto ao maquinário, estufas, comércio e prestação de serviços
com técnicos agrícolas formados pelo Ibelga. As formas como uma família pode permanecer
como lavradores aumenta tendo em vista a especialização e o trabalho assalariado que pode
compor a renda familiar.
Diversos jovens têm investido em formas distintas de produção, serviços e
comercialização e atendem não somente às suas famílias diretas, mas também a outras
famílias da região. Contudo há um aparente envelhecimento de quem trabalha diretamente
com a lavoura, sendo que os jovens podem ajudar os pais e outros familiares, mas a decisão
de tomar a atividade como sua opção de vida, dentro do arranjo de um casamento, dentro de
uma terra própria ou arrendada, parece ser um empreendimento cada vez mais desafiador ao
jovem não somente dos Três Picos, mas de toda a região.
Nos Três Picos, a maioria dos moradores não tem trator, somente tive conhecimento
de um morador que tinha e este, por sua vez, não trabalha com lavoura diretamente, atuando
como tratorista, tanto para a lavoura quanto para construção civil nos Três Picos e região.
Havendo somente um trator particular na localidade, a maioria dos moradores contrata
o trator para preparar a terra para o plantio, logo, a contratação do trator ocorre
esporadicamente. Um pedaço de terra que é usada para uma determinada lavoura pode ser
usada novamente sem necessidade de se passar o trator. A avaliação da terra é feita pelo
agricultor, por sua cor, textura e por alguns outros indícios de que a "terra está boa".
Diferentemente de outras localidades, não registrei nenhum produtor trabalhando com o
plantio de mudas em estufas nos "Bicos", mas há quem trabalhe como “panhador”.
Ensaio fotográfico 73 "Terra sem
Coronéis"
por
Márcio
Menasce.
https://marciomenasce.com/terra-semcoroneis

As relações para produção variam bastante em diferentes grupos domésticos. Algumas
destas famílias reúnem em torno na casa os filhos e os netos, podendo todos trabalhar na terra,
que é dividida, gerando assim ganhos distintos, como unidades distintas dentro do mesmo
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Parte deste ensaio publicado no Caderno 2 do jornal O Globo de 10/3/2018.
77

grupo. Quanto a este arranjo, verifiquei com algumas famílias onde não houve partilha da
terra, que os filhos trabalham dentro da mesma propriedade, cada um com sua "roça". Assim,
cada um com seu ganho, o que não impede de haver solidariedade e cooperação entre eles.
Também há um arranjo distinto em que, embora vivendo em casa separada, o filho, já casado,
trabalha em conjunto com os pais na terra, não havendo roças e ganhos individuais, o que há é
um trabalho conjunto, onde se partilha o empate74 e os ganhos agindo como somente uma
unidade de produção
4.3.3 Desenvolvimento familiar, trabalho e propriedade:
O enquadramento das relações de parentesco e de aliança nos Três Picos em regras e
esquemas mostrou-se inócuo. Os possíveis arranjos praticados são diversos e nenhum se
mostrou preferencial para as pessoas com quem pude conversar.
A exogamia e endogamia são e foram praticados. A exogamia possibilita uma rede de
relação com toda região e também pode abarcar algumas localidades em Teresópolis,
Sumidouro e Cachoeiras de Macacu e estão dentro de uma rede de alianças/ parentescos e de
possíveis uniões. Todas estas regiões com características parecidas: produção agrícola com
pequenos e médios produtores proprietários da terra. A endogamia, por outro lado, pode
fortalecer os laços internos e as relações domésticas e de cooperação como em Lumiar, ou
mesmo em Nova Friburgo.
Assim, pude observar famílias nucleares e famílias extensas numa mesma localidade,
com influência direta na transmissão da terra, seguindo os padrões respectivos de partilha da
propriedade, bem como da manutenção do patrimônio com a permanência de herdeiro(s)
preferencial(ais) na terra (MOURA, 1978).
Também observei diferentes formas de ciclo de desenvolvimento familiar, podendo ter
uma família em que os filhos saiam de casa para casar ou trabalhar fora ainda nos vinte e
poucos anos, como também famílias nas quais os filhos permanecem em casa após os trinta
anos, sem casamento e trabalhando ainda como uma unidade familiar em conjunto com os
pais.
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Empate seria o custo da produção contando insumos aluguel do trator entre outros.
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Em alguns casos, a partilha está sendo feita ainda com os pais, proprietários da terra,
vivos através de instrumentos de doação, há também relatos de propriedades divididas em
condomínio por terem sido fracionadas demais e não alcançarem o mínimo possível
necessário para se ter escritura e registro de imóvel, que é de dois hectares. Em outras terras,
não há relato de partilha e a herança para os que permanecem na terra não é feita fazendo a
transmissão e o registro legal.
Acrescenta-se a esta dinâmica as constantes uniões, separações e novas uniões que, há
pelo menos duas gerações, tornaram-se bastante corriqueiras, podendo as famílias ter arranjos
distintos, para quem permanece e quem sai da terra, diante a separação, podendo ser tanto o
homem ou a mulher, herdeiro direto ou não da terra. Assim sendo, as dinâmicas familiares
podem ser rearranjadas com mudanças bastante radicais para os seus membros. Esta dinâmica
também decorre do arranjo produtivo, tendo em vista que, muitas vezes, o local de residência
pode não ser o local de produção, o que mais comumente ocorre no caso dos homens.
É comum que, com a separação de um casal, um destes, homem ou mulher retorne à
casa dos pais. Quando é o homem, este retorno costuma restringir-se à moradia na casa, já que
não costuma significar o retorno à esfera do trabalho familiar daquela unidade, ou seja, o
homem separado da esposa e que retorna a casa dos pais não costuma trabalhar naquela terra e
sim em uma nova terra ou, ainda, na terra onde se encontra a ex-esposa.
Como nos Três Picos e na região há diversos casos de separações e novos casamentos
do antigo casal, trago aqui três casos como exemplos das dinâmicas distintas que podem
ocorrer, tanto para o arranjo de trabalho, quanto para a partilha.
Em um dos casos, uma senhora, que chamarei de Ana, está em sua segunda união,
viúva de seu casamento anterior. Ela reside, com seu atual marido, em uma casa nas terras
que ela recebeu dos seus pais em partilha feita através de doação de seus pais que ainda estão
vivos. O novo marido (Nelson) de Ana é separado da antiga esposa, que reside em outra
localidade. Ana e Nelson trabalham em conjunto na terra que Ana herdou, ali eles cuidam de
algumas poucas cabeças de gado, algumas galinhas e, dessa criação, produzem queijo e ovos
para a venda, com o que incrementam a renda. Nelson, porém, continua ativo com o trabalho
na lavoura, mas a lavoura não é feita nas terras que Ana herdou, ele a realiza em parceria
(divisão 50/50 de custos e lucros) com um dos seus filhos do primeiro casamento em sua
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antiga propriedade, que ficou com sua ex-mulher. Este filho também não reside mais com a
mãe.
Em outro caso, Lúcia, separada do marido, permaneceu na terra que ela havia herdado
dos pais. Ela veio de outra localidade do município de Teresópolis, ficou morando na casa,
onde, durante um tempo, trabalhou com uma pequena pousada. O ex-marido, Raimundo,
construiu outra casa, no mesmo sítio, porém afastada, tendo em vista que era um sítio de
aproximadamente 15 hectares. Embora tendo uma casa nova, ele costumava ficar e dormir no
rancho que ele adaptou também como moradia. Ele continuou produzindo, em parceria com o
filho, Luís, nesta mesma propriedade. Contudo, quando Lúcia se uniu novamente com outro
homem, ela se viu pressionada pelo ex-marido e pelos filhos e acabou se mudando desta casa
para ir morar com o atual marido, Roberto, em outra localidade. Mesmo com a saída de Lúcia
da casa, Raimundo não retornou para lá, nesta casa, atualmente, reside a filha mais nova do
antigo casal, que está casada e com filho. Seu marido, porém, trabalha como encarregado e
meeiro neste mesmo sítio. Ao longo destas separações e uniões, em nenhum momento, o
processo foi levado à formalização legal e nenhuma partilha de bens foi feita.
Por último, o caso de Rosa, que está em seu segundo casamento com Luís, que por seu
lado, está em sua primeira união (filho de Raimundo do caso anterior). Eles residem em uma
casa dentro de terreno de propriedade dos pais de Rosa, juntamente com seus filhos, frutos do
primeiro casamento dela. Rosa retornou à localidade que seus pais moravam após a morte do
primeiro marido, contudo, o terreno que ela considera seu é somente o da casa, não havendo
área atualmente para lavoura. Como dito anteriormente, Luís trabalha em parceria com o pai.
Os casos apresentados ajudam a entender a dinâmica familiar e de trabalho que serão
descritas mais à frente, há outros casos que me foram relatados ou que ouvi nas conversas,
mas que não entram como exemplo por serem enquadrados, pelos próprios interlocutores,
como fofoca.
As fofocas são bastante comuns e costumam se ocupar principalmente da suposta
atividade sexual de outros, com casos extraconjugais, tratando-se especialmente de mulheres.
Com relatos de atividades suspeitas como ver a "mulher entrando no mato no fim de tarde
sozinha" ou ainda de uma mulher conversando com um homem durante muito tempo. Alvo
também das fofocas são as relações sexuais entre homens, a aceitação a uma relação ou união
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entre pessoas do mesmo sexo parece ser um tabu, tanto que, em toda a região, não conheci
ninguém que tenha uma relação com outra pessoa do mesmo sexo de forma assumida.
As fofocas costumam envolver homens casados, que foram pegos no flagra por
alguém em algum lugar escondido com outro homem, como cocheiras ou no mato. Também
há sempre um constante duvidar da masculinidade de um homem, saber se este é ou não é
"espadaúdo".
Nesse jogo da fofoca, sempre existe o outro lado da moeda, de quem é o alvo, que diz
que o "povo fala demais" e inventa. O que ocorre ou não nesses casos é irrelevante, o
interessante é notar como uma sociedade que aceita diversos arranjos está sempre controlando
a vida alheia com comentários maliciosos, mas, quando se trata de alguma pessoa próxima,
como familiares ou compadres queridos, logo a fofoca é tida como maldade e não verdade. O
que é importante reter é que estas relações familiares/ aliança e de proximidade são centrais e
os temas constantes da fofoca revelam algumas formas de representações.
Algumas outras fofocas são menos maldosas, mas revelam situações passadas
traumáticas que algumas famílias enfrentaram. Estas tragédias familiares são narradas sem
desdém e com um certo ar de empatia e de identificação com a dor ou a fortaleza de um
homem, ou de uma mulher ou dos filhos perante os acontecimentos inesperados. De certa
forma, essas histórias contam uma parte da memória do local e costumam ser relembradas em
momentos drásticos, em eventos de acidentes ou diante a morte de alguém.
4.3.4 Gênero, produção e venda:
Mesmo havendo certa flexibilidade nos arranjos familiares, com separações e novas
uniões sendo bastante comuns, os papeis atribuídos aos gêneros seguem uma forma um pouco
mais rígida, sendo a divisão sexual do trabalho marcante na esfera da casa.
O trabalho feminino na roça é bastante comum, a mão de obra feminina muito
importante na lavoura, principalmente pela quantidade de tarefas que as lavouras plantadas
demandam, exigindo o máximo da força de trabalho familiar. Contudo, algumas das
atribuições na lavoura e alguns saberes são atribuídos ao gênero masculino e outros ao
feminino. Normalmente, o trabalho considerado pesado fica mais a cargo de homens, bem
como a operação e a manutenção de maquinário a motor. O caso da Deinha é uma exceção,
mas algumas pessoas que são próximas dela, costumam ressaltar o vigor dela no trabalho. A
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comparação feita por um Leomir é um bom exemplo: “Deinha trabalha muito mais que a
muito homem por aí, se bobear vale por dois”.
Se, por um lado, a mulher pode ficar sobrecarregada de trabalho, por outro lado,
muitos homens acabam dependendo da relação com as mulheres, já que elas, além do trabalho
no lar, também dominam boa parte do trabalho da roça. Na casa, especialmente o espaço da
cozinha, continua sendo quase que exclusivo feminino. Muitos homens separados de suas
antigas companheiras costumam voltar para a casa dos pais, no caso, para a casa da mãe, para
não precisar assumir os afazeres domésticos, já que não domina os mesmos.
Talvez por essa incompletude seja mais difícil para os homens casarem-se novamente.
Ao menos nos Três Picos, a maioria das pessoas sem um/a companheiro/a são homens, não
realizei nenhum tipo de levantamento sistemático sobre o assunto, mas conheci poucas
mulheres que haviam se separado e continuavam sem novos companheiros, como o caso de
Deinha, por outro lado, conheci alguns homens que permaneciam sem uma nova mulher após
uma separação75.
Se a realização do trabalho produtivo na lavoura não demarca a inclusão e a exclusão
de gêneros é na venda que esta divisão aparece, sendo esta atividade quase que
exclusivamente ocupada por homens. Como dito anteriormente no Ceasa, nos dias de
mercado, é muito raro ver uma mulher "levando carga" 76 . Também são poucas mulheres
compradoras77. Nas lojas de venda de produtos agrícolas, há algumas mulheres trabalhando,
contudo, os vendedores técnicos são, em sua maioria, homens, mesmo havendo na região
muitas mulheres formadas como técnicas agrícolas pelo Ibelga. O mercado aqui pode ser
considerado como o espaço da rua, o espaço público em oposição ao sítio, privado, onde a
mulher trabalha na produção, podendo ser entendido como o espaço da casa (DaMATTA,
1997)
Embora bastante demarcado o papel do homem na venda, as mulheres, por seu lado,
vêm ganhando espaço, e é comum vê-las, em maioria e mais participativas, nas reuniões das
associações. Por iniciativa do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo, tem
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A questão moral também pode ser influência para mulher não permanecer solteira. Como não aprofundei a
questão como tema e também durante o levantamento de campo não trato do assunto.
76
"Levar carga" é levar os produtos para o Ceasa para a venda.
77
Compradores são os intermediários e varejistas cadastrados no CEASA de Conquista que compram os
produtos dos agricultores ou de outros atravessadores.
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ocorrido anualmente o encontro da mulher rural, que reúne número expressivo de
participantes exatamente no CEASA-Conquista, mesmo não sendo um “dia de mercado”,
simbolicamente é bastante expressivo ver o pavilhão cheio de mulheres durante o evento.
Figura 4: Encontro da Mulher Rural 10/2017.

(Fonte: Acervo virtual do SINDAF-NF.)

Os cargos eletivos e as disputas eleitorais municipais ainda continuam sendo
dominados por homens. Campo do Coelho já teve uma vereadora eleita, mas de resto os
vereadores da região foram e são homens, bem como os cargos de confiança do executivo
municipal, que envolvem o setor da agricultura e outros cargos destinados à região, mas a
crescente mobilização feminina pode começar a promover uma mudança nas próximas
eleições.
Mesmo não havendo dados sistematizados, pode-se perceber que as possibilidades são
diversas e as formas de alianças e de famílias variam bastante, o que me levou a optar por
uma análise focando mais a questão econômica, que pareceu ser decisiva para compreender a
forma como as pessoas dos locais tomam as decisões, movimentam-se e representam os
sentidos atribuídos por eles às suas próprias vidas. O fenômeno econômico, no entanto, pode
ser entendido de diversas formas, e através do campo e do cotidiano de trabalho na lavoura e
percebi que, para além do esforço das relações para a produção, existe um outro esforço que
parece ser parte integrante e decisiva para a atividade econômica: a venda, que, enquanto
categoria nativa, expressa-se como "mercado".
4.3.5 Festas, Lazer e eventos sociais
Pude acompanhar algumas festas, jogos e formas de lazer, mas estas não se
restringiam somente aos Três Picos e também podiam ser realizadas em outros locais. As
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festas mais tradicionais que pude participar foram a festa de São João e as Cavalgadas
promovida pelo Ibelga que costumam ser realizadas no mesmo final de semana juntamente
com os “trilhões de moto78”.
A festa de São João realizada de véspera ao dia, como é de costume, é uma das mais
tradicionais e que mais pessoas da região atraía. Ela era realizada nos Três Picos, sendo
promovida por seu Hermínio79 descendente das famílias Botelho e Cordeiro. O festejo não
era somente promovido por ele como era ele que comandava os rituais a serem realizados na
festa, primeiro comandando o Mineiro Pau e depois a travessia descalço sobre as brasas da
fogueira como reconta os que festejaram com ele.

Matéria jornalística: O jardim medicinal
de seu Hermínio.
http://acervo.avozdaserra.com.br/coluna
s/historia-e-memoria/o-jardimmedicinal-de-seu-herminio

O Mineiro Pau consiste numa dança com bastões de madeira que marcam a cadência
da música com batidas contra o solo e entre eles, tendo que haver coordenação dos
movimentos dos participantes que são, tradicionalmente, homens somente. O traje não era
rígido, mas as indumentárias como chapéu de palha e lenço vermelho no pescoço imperiosas.
Já o ritual da fogueira acontecia um pouco antes da meia noite, seu Hermínio
novamente comandava o desmanche desta e as brasas eram espalhadas pelo chão de forma a
criar um caminho a ser percorrido pelos participantes descalços. O ato não era obrigatório aos
presentes, mas quem o praticasse demonstraria sua fé em Deus e, somente aqueles que
tivessem a fé verdadeira, não se queimariam com as brasas. Esta atividade, diferente do
Mineiro Pau, era feita por homem e mulheres e devia ser realizada dentro do primeiro minuto
do dia de São João Batista, após esse período, mesmo aqueles que tinham a fé verdadeira
poderiam se queimar.
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Corrida de moto.
Seu Hermínio era conhecido pelo conhecimento e cultivo de ervas medicinais, também era considerado uma
referência as tradições da localidade e região. Infelizmente ele faleceu em fevereiro de 2016, e só tive
oportunidade de ter breve conversas. Seu enterro foi um evento para toda região, contando com todos os
presidentes de associações, vereadores da Região e prefeito, realizado no cemitério de Patrocínio e com mais de
400 pessoas presentes.
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Vídeo: Andando sobre a fogueira no dia
de São João. Registro de campo. 24/6/16.
3:42m. https://youtu.be/LejWZYFjAzI

Com a morte de Seu Hermínio um antigo morador dos Três Picos, Reinaldo de Ziza80,
que mora em Salinas, promoveu a festa em 2016 nesta localidade de sua moradia, contudo o
Mineiro Pau não foi realizado, mas a tradição da fogueira mantida. A festa constou com
muitos participantes e atraiu moradores de toda a Região.
Figura 5. Mineiro Pau durante a Festa de São João nos Três Picos em 2012.

(Fonte: Fernando Lo Bianco: http://fernandolobianco.blogspot.com.br/2012/06/festa-junina-tres-picos-salinas.html)

Outra festa, esta não tão antiga quanto a de São João, é a cavalgada e o “trilhão de
moto” promovido anualmente pelo Ibelga. Estes são feitos em um fim de semana, com cada
atividade em um dia e chegam a atrair pessoas de fora da Região. Comumente o ponto de
encontro no sábado, para a cavalgada, é na parte da manhã por volta das 10h no CEASA.
Muitos vão a cavalo, outros advindos de áreas mais distantes, trazem os animais em
caminhões de transporte. Assim, após breve socialização no local todos saem em cavalgada
em direção ao Ibelga, em um trajeto de 12km pela estrada principal, atravessando quase toda
a Região.

80

Os escaladores o conhecem como Reinaldo Schwenk, ele era dono das terras que serviam de base para acesso
as vias da Face Leste do Pico Maior e do Capacete, e ainda aos acessos ao Pico Menor e Médio. Ele se mudou
para Salinas após vender suas terras nos Três Picos para o "Português".
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Ao longo do percurso o número de participantes da cavalgada costuma ir aumentando
porque outros cavaleiros e amazonas, das localidades que são atravessadas, vão se juntando.
A cavalgada é liderada por um carro de som, que é seguido por cavaleiros portanto as
bandeiras do Município, do Brasil e da Bélgica.

Vídeo: Cavalgada CEFFA Rei Alberto I.
6:37m. https://youtu.be/4cZBuQwtQaU

Ao chegar no Ibelga há barraquinhas onde são vendidas comidas e bebidas e
também há almoço que é produzido na cozinha da escola. Há música continua, mas não há
danças, apenas a confraternização nas mesas, conversas entre as famílias, os jovens alunos da
escola se divertem e as crianças brincam. Esta confraternização dura até o cair da tarde.
Também há cavalgadas que são marcadas por cada localidade, Salinas é um exemplo e elas
são eventos que reúnem sempre os produtores da Região. Alguns produtores dizem que as
cavalgadas remetem ao passado das tropas de burro, que seria uma maneira de celebrar as
tradições, mas nem todos fazem esta referência, de certo é que é um evento que aglutina
muitos homens e mulheres e tem crescido nos últimos anos.
O trilhão no domingo tem o ponto de partida comumente definido a cada ano, já que o
percurso da trilha, que também é uma competição, muda a cada ano. Muitas pessoas de fora
vem participar e o trilhão acontece pela manhã, terminando novamente no Ibelga, com a
mesma confraternização. A diferença é que o trilhão costuma ser um evento dos mais jovens,
embora nos dois eventos haja participação de todas as faixas etárias.
Além das festas há outras formas de lazer, as idas aos bares no fim de tarde e o jogo de
sinuca é uma delas, há também em outras localidades como Salinas e São Lourenço reunião
nos bares para o jogo de cartas com aposta. O futebol também é praticado, sendo uma das
tradições da Região, sendo que algumas localidades têm campo de futebol. Em Baixada de
Salinas o campo fica em frente ao Bar de Tadeuzinho, pai de Dirceu, e em seu
bar/mercadinho, é possível ver os troféus de campeonatos que o time da Região conquistou,
atualmente parece não haver tanta dedicação ao futebol.
Uma atividade que participei algumas vezes foi o Bingo realizado por Dirceu no bar
do seu pai, evento também que reunia algumas pessoas de localidades diferentes, sendo
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realizado esporadicamente as terças-feiras, sorteando comumente frangos congelados.
Quando o Bingo era um especial havia como prêmio principal o sorteio de um garrote ou um
leitão.
A relação com os animais aparece muito nas festividades e lazer, mas há também a
prática de compra e venda ou troca de animais. Casos como troca de bezerro por pássaros,
cachorro por algumas galinhas entre outras trocas. Compras e vendas constantes de cavalos e
gado também foram observadas. No entanto não me pareceu, como em outras regiões rurais,
que estes animais que são vendidos e trocados sejam a poupança do lavrador, mas sim uma
atividade feita como forma de lazer.
Dentre os veículos automotores o que aparece mais como lazer, principalmente para
os jovens são as motos, utilizadas em diversas formas, para passeios e para fazer trilhas como
esporte e diversão. A moto também é um meio de transporte eficiente nos deslocamentos na
região e ainda usada na produção, de forma adaptada, sendo utilizada para diversos fins em
substituição, menos custosa, às tobatas (microtratores).
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5. Plantando para vender
5.1. Os produtores
Os produtores rurais da região identificam-se de diversas formas, se intitulam
"agricultores", "lavradores" ou "produtores", que trabalham na "roça" ou "lavoura". Estes
"plantam de maneira convencional" "produtos" que tenham "mercado". Para vender para
"panhadores", "distribuidores" e/ou no "mercado" (CEASA) para os "atravessadores". Eles
também se identificam como sendo "agricultores familiares", principalmente em espaços
públicos de debates, como pude ver em assembleia extraordinária da Câmara de Vereadores
de Nova Friburgo, em 201581.
Na explicação regional a plantação convencional é entendida como aquela feita para a
venda no mercado, usando adubo entre outros produtos químicos e "remédio" a fim de
garantir as características necessárias ao "produto dentro do padrão82" para a venda. Desta
forma ela opõe-se por um aspecto à produção "orgânica", que se preocupa com os aspectos de
uma plantação "mais natural", sem veneno ou uso de fertilizantes "químicos", no entanto,
ainda assim se destina para o "mercado", mas para um outro segmento. Segundo Stotz:
A agricultura convencional pode ser definida “como um sistema agrícola
industrializado caracterizado pela mecanização, monocultura e o uso de
insumos químicos como fertilizantes e pesticidas, com ênfase na máxima
produtividade e lucratividade. Este sistema tornou-se ´convencional` somente
nos últimos 60 ano, desde a II Guerra Mundial" (ARCHER apud STOTZ,
2012, p. 115)83.

81

Citada no capítulo 3.
Mais a frente discuto o "padrão" e de como ele é variável diante da oferta do produto no "mercado".
83
Citando: ARCHER, A. Organic agriculture. A glossary of terms for farmers and gardeners. University of
California. Cooperative Extension, 2003. p1.
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Na discurso de alguns produtores a plantação convencional também se diferencia de
uma produção do "tempo antigo", que era feita seguindo um determinado saber naturalístico
(LÉVI-STRAUSS, 1970), embora que ainda para o "mercado". Esta plantação do tempo
antigo envolvia épocas do ano mais demarcadas, dias de santo para plantação e colheita, ciclo
lunar entre outros diversos saberes práticos.
Segundo um interlocutor, de família tradicional do local, a forma convencional de hoje
em dia é feita "pra onde o nariz aponta", isso pode ser entendido como tendo relação direta
com uma demanda externa crescente pelos produtos e com a possibilidades de incorporação
de novas técnicas e saberes que possibilitam a produção superando aspectos naturais, assim o
produtor não precisa seguir as formas antigas, tradicionais, e pode plantar de acordo com suas
interesses, não respeitando ciclos lunares ou dias de Santo.
A introdução das estufas na região facilitou essa produção "pra onde o nariz aponta",
a criação de mudas em estufas aumenta sensivelmente a produtividade, já que cada semente é
criada em substrato com produtos que fortalecem seu crescimento. Desta forma com o
transplante da muda para terra há menos perda de plantas em relação a semeadura direta.
Deinha, por exemplo, disse também que a semeadura na terra de algumas plantas é uma
atividade que deve ser feita seguindo os ciclos lunares e épocas específicas, mas com a
plantação das mudas em estufas esse ciclo não precisa mais ser observado.
Ainda sobre a agricultura convencional alguns interlocutores atribuíram a
nomenclatura à ação dos extensionistas da Emater, principalmente a partir da década de 80.
com a “revolução verde” e interiorização do cinturão verde de hortaliças no Estado do Rio de
Janeiro (MUSUMECI, 1987). Os interlocutores afirmam que até o começo da década de 70 as
principais plantações eram batata inglesa e doce, milho, inhame e aipim. Contudo, exatamente
atribuindo uma demanda de mercado e a influência da ação da Emater e da implementação da
Pesagro em São Lourenço e a do CEASA na década de 70 e por fim do Ibelga, os produtores
começaram a migrar para as verduras. Sobre a agricultura convencional Stotz afirma:
A adoção da agricultura convencional ou a "modernização da agricultura" foi
um processo induzido pelo Estado na época da ditadura militar. Como
assinala Musumeci (1987), a instituição do crédito rural em 1966, a criação e
o funcionamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
em 1972-1973 e da Embrater em 1974, o lançamento do Plano Nacional de
Defensivos Agrícolas (PNDA) em 1975 (PESSANHA; MENEZES, 1985) são
alguns dos marcos significativos do processo político-institucional de
modernização do campo. O indicador mais significativo do sucesso da
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Revolução Verde no Brasil foi, sem dúvida, a expansão das lavouras de soja
na região sul com a adaptação de cultivares oriundas dos EUA a partir da
década de 1960, uma cultura praticamente desconhecida dos agricultores,
rapidamente incorporada por eles graças aos ganhos de renda alcançados com
as exportações. A soja, ao cumprir o mesmo papel desempenhado pelo café
no século XIX, é a cultura que mais tem incorporado as "técnicas modernas"
do binômio fertilizante-agrotóxico. (STOTZ, 2012, p.120)

Assim pode-se dizer que a definição "convencional" é uma categoria externa que
ganha força de identificação para os produtores a partir da adoção dos tecnologias advindas da
revolução verde e dos novos produtos com a expansão do cinturão verde. Contudo a
identificação com o convencional parece ganhar força exatamente quando em outro esforço
institucional, quando as entidades como Emater e Pesagro começaram adotar uma outra visão
sobre a produção agrícola, valorizando mais o baixo uso de defensivos e alternativas naturais
de adubação. Assim, a identificação do produtor com o convencional também pode ser
atribuída em oposição ao orgânico.
Importante ressaltar que as introduções dos insumos e técnicas modernas não
implicaram necessariamente em um aumento da produção de cada família, mas, como
argumento mais a frente, foi o que talvez possibilitou a manutenção da mão de obra familiar
como arranjo produtivo, já que permite que o lavrador reduza as horas (e mãos) de trabalho
necessárias para produzir, mesmo que isso signifique um aumento de gasto monetário, com
aumento do uso de defensivos e agrotóxicos e ainda a adoção de ferramentas motores.
Em termos ainda de identidade como um grupo, os produtores se reconhecem como
sendo da região, mas em nenhum momento ouvi os mesmos dizendo que eram "agricultores
convencionais da região". A referência à região aparece como um modo de fazer, de plantar.
Além do convencional eles também se reconhecem como agricultores familiares como
foi dito, embora a identidade seja aceita, ela também foi acoplada. Este categorização do
agricultor é um enquadramento teórico e sócio político que foi definido a partir do Programa
Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) em meados da década de 1990 durante o primeiro
mandato do Presidente Fernando Henrique, embora esta política tenha crescido e ganhando
mais recursos a partir do primeiro mandato do Presidente Luís Ignácio Lula da Silva
(GUANZIROLI, 2007). Ao longo dos anos o agricultor teve diferentes enquadramentos,
sendo já visto como pequeno e grande produtor, como agricultor capitalista ou de
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subsistência, chegando então com o Pronaf e os agricultores sendo divididos novamente em
duas categorias, o agricultor familiar ou empresário do agronegócio (NEVES, 1996).
Como destacou Musumeci no estudo dos olericultores na década de 80:
Os estabelecimentos hortifruticultores investigados durante a nossa pesquisa
(assim como os de outras áreas, estudados por outros autores) caracterizam-se
geralmente pela utilização de força de trabalho familiar (combinada ou não à
de assalariados), pelo emprego de técnicas "modernas" e pela produção para o
mercado - o que justificaria a sua inclusão na categoria de "produção familiar
mercantil" [Lopes (1976)] ou no "neocampesinato" [Graziano da Silva
(1982)]. (MUSUMECI, 1987, p. 97)

O enquadramento familiar, embora construído externamente, ganha força interna
principalmente como princípio norteador da vida das pessoas, já que família é algo
considerado importante e central na vida de todos. Assim o conceito, o signo, é facilmente
incorporado mesmo que o enquadramento familiar esteja referenciando um arranjo produtivo.
Por serem enquadrados como agricultores familiares a maioria dos produtores na
região se encaixa no Pronaf e a maioria tem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). As
DAP são feitas, quase via de regra, pelas associações de moradores e agricultores das
localidades e, segundo informações dada interlocutores institucionais e presidentes de
associação, a maioria dos produtores da região estão acima da faixa até 20 mil reais brutos
anuais - de forma geral enquadrados entre sessenta a cento e vinte mil reais anuais. Alguns
podem estar acima dessa faixa de ganhos anuais, sendo o limite para enquadramento como
pequeno produtor, dentro das linhas do PRONAF, é de quatrocentos e cinquenta mil reais
anuais.
De toda forma estes acoplamentos identitários e sua discussão podem não dizer muito
sobre os produtores e, embora a questão da região, não ter o mesmo peso indenitário para
cada família, a forma de produzir e o esforço ao longo dos anos para circular os produtos,
criam laços de reconhecimento mútuo. Sobre os enquadramento profissional e a ação dos
extensionistas Neves argumenta:
Muito geralmente, as alternativas que os significados que vêm sendo
atribuídos ao termo agricultura familiar podem oferecer ao debate, destacam
as vantagens do abandono do recorrente e incômodo desacordo em torno dos
significados, na sociedade brasileira, associados aos camponeses e aos
pequenos produtores mercantis (atrasados, resistentes à mudança,
semialfabetizados e tantos outros mais desabonos sociais). Lamentavelmente,
no mesmo roldão que consagrou o termo agricultura familiar, também ocorreu
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certo abandono ou secundarização do patrimônio cultural e intelectual
correspondente às reflexões em torno de formas de exploração da atividade
agrícola reconhecidas como camponesas ou, no Brasil mais ainda, pequena
produção agrícola. (NEVES, 2005, pp. 71-72)

Por isso busco a construção “regional”, feitas pelas representações e ações das
pessoas, e uso, como cancha, as afirmações (que são variações com o mesmo sentido):
"planto para vender", "planto porque tem mercado" e ainda "planto porque tem quem
pânhe". Levando-as ao pé da letra e tentando compreender seus significados para um fazer,
que traz consigo, um sentimento de reconhecimento as pessoas/ indivíduos da região.
Mesmo com a maioria dos agricultores se reconhecendo como familiares e tendo a
DAP, principalmente por questões previdenciárias, poucos produtores recorrem as linhas do
Pronaf para a produção. Os produtores que tive oportunidade de conversar elencavam a
grosso modo os mesmos motivos. Em primeiro lugar a necessidade de tirar nota, tanto na
compra de insumos quanto na venda, o que normalmente não é feito. A decisão de qual
cultura plantar com ao menos um ano de antecedência e, por último, a necessidade de um
avalista ou a propriedade como garantia.
A princípio me parecia ser uma boa alternativa usar o financiamento do Pronaf para o
plantio, tanto pelos juros baixos, quanto pelo seguro da lavoura, mas como vimos, não é uma
prática usual. Porém o Pronaf é muito utilizado na linha que permite adquirir veículos
automotores. Produtores e intermediários acessam essa linha de crédito que se mostra bastante
vantajosa em relação a qualquer outro tipo de financiamento para esta finalidade.
Em relação a emissão de nota fiscal por parte do produtor, embora ela não tenha se
mostrado costumeira durante o período do meu trabalho de campo, em 2018 acompanhei
algumas discussões da Associação de Baixada de Salinas virtualmente e ficou clara a
preocupação dos produtores com uma nova regulamentação exigida pelo Ministério da
Agricultura e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em fevereiro de 2018 foi
publicada uma instrução normativa nº 2 84 , que estabeleceu a rastreabilidade na cadeia
produtiva de produtos agrícolas para alimentação. A intenção da norma seria possibilitar o
monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional.
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INC nº 2/2018 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/noticias/comeca-a-valer-em-agosto-sistema-derastreabilidade-de-vegetais-frescos/InstruoNormativaConjuntaINC02MAPAANVISA07022018.pdf. Acesso em:
5/3/2019.
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A preocupação com a nova norma não é somente de quem produz, mas também de
quem é intermediário nesta cadeia, sendo atacado ou varejo, já que cada ente da cadeia deve
assegurar a rastreabilidade na etapa sob sua responsabilidade. Realizando registros das
informações obrigatórias, que seriam: nome do produto vegetal, variedade ou cultivar,
quantidade fornecida, nome ou razão social, CPF/CNPJ do fornecedor e do comprador e a
nota fiscal ou documento correspondente, de forma a garantir a identificação do agente
imediatamente anterior e posterior da cadeia produtiva e dos produtos recebidos e repassados.
Sendo assim o assunto da emissão de notas ganhou centralidade, principalmente que a
instrução normativa prevê sanções desde advertências a multa e apreensão de produtos
5.2. Os "produtos":
Os "produtos" são como normalmente os produtores se referem ao tipo de vegetal que
plantam para vender, estes produtos são classificados pelos produtores em grosso modo em
"produtos de caixaria", "cabeça" e "molho". Elas serão aqui descritas e apresentadas, mas
antes apresento também a classificação dos mesmos seguindo a classificação agronômica.
A classificação das Olerícolas é palco de debate, não somente por uma questão de
classificação científica (agronômica), mas também por uma classificação que atenda as
políticas públicas e questões ligadas diretamente a agronomia. Segundo Filgueira, em seu
Manual de Olericultura:
OLERICULTURA é um termo derivado do substantivo latino Olus, Oleris que significa, precisamente, "hortaliça", e do verbo latino colere - "cultivar".
Assim, em bom português, o termo é aplicado para designar o cultivo de
certas plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos
culturais intensivos (...) As culturas abrangidas pelo termo "olericultura" são
denominadas também de "culturas oleráceas", como sinônimo de "hortaliça" segundo a boa terminologia agronômica e o correto emprego da língua
portuguesa. Entretanto, tais plantas são também popularmente conhecidas
como "verduras" e "legumes" - termos incorretos e poucos esclarecedores,
utilizado pela população (...) Cumpre notar que OLERICULTURA e
HORTICULTURA não são sinônimos, absolutamente, sendo o segundo um
termo técnico muito abrangente que nunca deve substituir o primeiro, como
ocorre na fala popular. (FILGUEIRA, 1981, pp. 1 -2)
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Ainda sobre a classificação agronômica existe uma entidade que cuida dessa
classificação, a Associação Brasileira de Horticultura 85 , que funciona como sociedade
científica e cuida dos interesses de agentes do setor. Na região, segundo a classificação
agronômica, seria praticada a Horticultura, sendo a olericultura, somente um segmento desta.
Como apresenta Filgueira esquematicamente:

Gráfico 3: Fitotecnia e seus ramos.

(Fonte: FILGUEIRA, 1981, p.2)

Filgueira ainda apresenta a classificação das hortaliças pelo Sistema Nacional de
Centrais Abastecimento. Essa classificação citada de 1981 ainda é encontrada para a
quantificação da produção que passa pela CEASA86 e é registrada pelos diferentes instituições
competentes:

85

Fundada em Viçosa - MG em 1961 sob o nome de Sociedade de Olericultura do Brasil, em 2004 ganha o novo
nome. Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal no 92.343 de 28.01.86
86
Exemplo do CEASA-RIO: http://www.ceasa.rj.gov.br/ceasa_portal/view/InformativoJunho2016.pdf
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Tabela 3: Classificação da hortaliças pelas partes utilizadas na alimentação humana e comercializadas

Hortaliças Tuberosas - são aquelas cujas partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do solo,
compreendendo:
Tubérculos
batatinha, cará
Rizomas

Inhame

Bulbos

cabelo, alho

Raízes Tuberosas

cenoura, beterraba, batata-doce, mandioquinha-salsa, rabanete

Hortaliças Herbáceas - aquelas cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo, sendo ternas e
suculentas:
Folhas
alface, taioba, repolho, espinafre
Talos e Hastes

aspargo, funcho, aipo

Flores e inflorências

couve-flor, couve-brócolis, alcachôfra

Hortaliças-frutos: utiliza-se o fruto, verde ou maduro, todo ou em parte:
melancia, pimentão, quiabo, ervilha, tomate, jiló.
(Fonte: FILGUEIRA, 1981, p.14.)

Também há uma classificação por taxionomia botânica, seguindo os enquadramentos
das categorias sistemáticas, mas esta tipificação não é utilizada pelos interlocutores, mesmo
os técnicos e nas instituições, sendo assim irrelevante para este texto.
A classificação local também pode sofrer algumas distinções, assim podemos ter a
classificação de plantas para o inverno vs. verão ou algumas classificações consideradas
populares pela agronomia como raízes, folhagens e também a mais difundida como verduras e
legumes. Os mais jovens costumam, por passarem por formação específica de técnico
agrícola, dominar a classificação agronômica.
Contudo, mesmo com as diversas formas de classificar a cultura a mais usada para
classificar os produtos87 é a tipificação que está diretamente relacionada com o formato que o
produto assume em sua versão para o mercado, sendo também a unidade de medida de valor.
Seguindo esta classificação as diferentes culturas são agrupadas como: molho, caixaria,
pregada" ou pregadinho e cabeça.
As culturas de caixaria são aquelas que são vendidas em caixotes de madeira em
formato de paralelepípedo reto que após cheias são fechadas com grampos ou pregos. As
laterais (menores) e o fundo não são vazadas, já a lateral (maior) e a tampa são vazadas
("vistas") de modo a apresentar os produtos acondicionados.
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O vegetal é muitas vezes classificadas como "produto" pelo agricultor, não somente em sua fase de venda.
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Os produtos de caixaria são: tomate, abobrinha, ervilha (vagem), feijão de vara, jiló,
pimentão, chuchu, beterraba, cenoura, alho e “cebola de cabeça" (cebola). O valor atribuído
ao produto é por caixa, mas existe uma expectativa de peso médio da caixa de acordo com o
produto comercializado, assim uma caixa fechada de tomate, contando com o peso da madeira
deve estar em torno dos vinte e três a vinte e cinco quilogramas. Esse é o formato que o
produto de caixaria tem no atacado, no varejo, na venda ao consumidor final em
supermercados, feiras de rua, sacolões e etc. A maioria dos produtos são vendidos por peso
(quilograma), ou podendo ser por embalagens menores, por exemplo no caso da ervilha,
conhecido como "bandejinha", comumente feitas de isopor ou PET 88 lacradas por filme
PVC89.
Os produtos de cabeça tem menos variedade na região e normalmente sua preparação/
apresentação está na forma de corte padronizado, como o brócolis americano, que a partir da
cabeça se cortam 4 dedos do talo em conjunto com as folhas. Na região os produtos de cabeça
que registrei foram o brócolis americano e a couve flor, sendo esta última carro chefe da
região principalmente no inverno, de maio à setembro. O transporte do mesmo contudo se dá
em "gaiolas", que são caixas de madeira feitas por ripas finas de madeira e bastante vazadas,
servem para acondicionar até 6 cabeças. O produtor pode botar menos de acordo com o
tamanho das cabeças, mas costuma padronizar a quantidade de cabeça por caixa de uma
colheita para facilitar e a contagem das cabeças quando for levar ao CEASA. De qualquer
forma a unidade de valor é a cabeça e a anotação é feito baseada nesta unidade. Quando é o
comprador que vai buscar na terra do produtor costuma-se somente retirar as cabeças e deixalas protegidas do sol sobre uma plástico ou tecido. Alguns panhadores tem caixas de plástico,
outros utilizam as gaiolas.
Os “molhos” são normalmente folhagens, como a salsa e o coentro, ou também alguns
legumes, como o brócolis de molho, que são cortados pela base, ou arrancados com raiz e
amarrados com fita de nylon conjuntamente em molhos. O tamanho dos molhos varia entre os
produtos, pelo destino final e ainda pelo valor praticado no mercado90. Brócolis de molho,
cebolinha, salsa, coentro e couve mineira são exemplo de produtos vendidos como molhos e a
unidade de valor é esta, o molho. Alguns molhos, se vendidos diretamente para um mercado
88

Polietileno Tereftalato.
Policloreto de Polivinila.
90
A desvalorização do produto é acompanhada do aumento do molho, o inverso também ocorre, com a
valorização do produto o molho diminui.
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ou atravessador de fora da região, têm que ser arrumados de forma diferente. Este é o caso do
coentro, que tem que ser agrupado (aproximadamente três centímetros de diâmetro no talo),
amarrado e limpo (principalmente as raízes) para depois dez destes molhos serem agrupados
novamente para formar somente um.
O "pregado" ou "pregadinho" é uma caixa, porém não fechada, que pode ser de
madeira ou de plástico. Nela são acondicionados certos produtos, comumente delicados para
se transportar e que são vendidos por sua unidade, não pelo recipiente o exemplo destes
produtos são: alface, repolho e maxixe. Já vi o tomate sendo vendido em pregadinho, mas isso
ocorreu durante a época de alta do preço do mesmo e da falta do produto no mercado.
Em toda estas formas descritas é comum ter padrões de produtos aceitos pelo mercado
tendo uma classificação para cada produto, está classificação é orientada pela Embrapa e os
próprios atores do mercado. As vezes estar dentro do padrão está somente no formato do
produto, outras vezes tem haver com o tempo da colheita como no caso do brócolis e couve
flor, que quando a cabeça começa a "pendoar"91 ele já se torna um produto que não é aceito
pelo mercado. Contudo, na maioria das vezes estes produtos estão bons para o consumo
humano, mas não para venda. Estar dentro do padrão ou fora não é fixo e varia de acordo com
a oferta e procura. Assim como o tamanho dos molhos, o padrão varia para melhor ou pior de
acordo com a escassez do produto no mercado.
A classificação dos produtos segundo a forma como se apresentam para o mercado
leva a outras classificações como, culturas mais pesadas ou mais leves, mais ou menos
exigentes. Entretanto, esta classificação não funciona como indexadora universal e depende
da percepção de cada produtor. Um exemplo é a plantação de tomate ou caixaria em geral que
costuma ser considerada uma lavoura que não é muito pesada em termos de cuidados, já que o
desbrotamento e capina são fáceis. Por outro lado, é muito "custosa" (por causa da quantidade
de "remédios" por muitos utilizada) e, por fim, a parte da colheita e transporte é considerada
pesada, demandando bastante esforço para o transporte, principalmente em localidades onde a
distância do asfalto e o relevo são grandes, como é o caso dos Três Picos.
5.3. Ferramentas e Mecanização

91

Dar broto, florir.
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A questão da mecanização da lavoura, quando se trata de hortaliças, apresenta um
grande desafio para se pensar a automatização da mesma. O primeiro grande entrave, pode-se
dizer, é que o produtor não se especializa em uma só lavoura, ferramentas mecanizadas não
poderiam ser específicas, como é o caso da monocultura, onde há disponíveis semeadoras,
coletoras entre outras máquinas motores específicas para determinadas mercadorias agrícolas
como a soja. Sendo assim não me parece que há como justificar (ter retorno financeiro) o
investimento na criação de uma maquina específica utilizada para um determinado fim de um
produto específico.
Porém, há crescente mecanização em determinadas culturas, mesmo dentro da
horticultura, notadamente na plantação de tomate nas grandes fazendas produtoras. Na região,
por seu lado, há mecanização, mas de maquinários que podem ser utilizados em distintas
culturas, assim valendo o investimento.
Outro desafio para uma alta mecanização da região é sua condição morfológica, com
muitas montanhas e muito das terras e plantações em áreas inclinadas, o que também dificulta
a utilização de maquinário. Musumeci (1987) discorre sobre o tema e há na passagem a
seguir, coincidência sobre o que vi no meu campo. Ela afirma que:
O grau de mecanização dos estabelecimentos olericultores é muito variável,
havendo desde aqueles que praticamente só utilizam a força braçal até aqueles
que, possuindo máquinas próprias, empregam-nas em todas as etapas
passíveis de mecanização. Mas, mesmo nos últimos, a própria natureza dos
produtos cultivados impõe um limite relativamente estreito à substituição de
trabalho por capital; excetuando-se o caso dos tubérculos, que em algumas
áreas são plantados como monoculturas (batata-doce em Santa Cruz, por
exemplo) e admitem e a colheita mecânica, para as demais olerícolas o uso de
máquinas não alcança as fases finais do ciclo agrícola nem várias das etapas
intermediárias, altamente absorvedoras de mão-de-obra, como formação de
sementeiras, o plantio de mudas, os enxertos, os transplantes, as podas, o
desbrotamento, as capinas, o estaqueamento, etc.(...)
a) a extrema fragilidade e perecibilidade da maior parte dos produtos
olerícolas;
b) o pequeno espaçamento das plantas, necessário à obtenção de índices
elevados de rendimento físico, que viabilizam economicamente o seu cultivo
em parcelas muito pequenas, como é regra;
c) a produção contínua e a multiplicidade de colheitas numa mesma planta
(salvo os tubérculos92), exigindo, obviamente, que esta seja conservada até o
final do seu ciclo, que sejam selecionados a cada colheita os frutos ou folhas
maduros e cuidadosamente preservados os demais - tarefa impossível para
uma máquina;
92
Adicionaria a realidade da região os produtos de "cabeça", como a couve flor e brócolis americano que só tem
uma colheita por planta.
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d) o cultivo simultâneo de vários produtos distintos na parcela e a rotação de
culturas de ciclo curto e características físicas muito diferentes numa mesma
área (...) práticas também essenciais à viabilização técnica e econômica da
olericultura e que também restringem o uso de maquinas para os tratos
culturais e a colheita” (MUSUMECI, 1987 pp.104-105).

Desta forma a mecanização e investimento tecnológico na região tem um limite que se
articula com as características da horticultura, por um lado, e, por outro, entram no jogo do
cálculo de cada produtor no que investir e quanto de retorno um maquinário pode lhe dar em
termos de redução de mão de obra e ganhos finais.
Para a produção utiliza-se de ferramentas que são básicas como a enxada, gadanho e
foice; a também equipamentos de engrenagem mecânica como a máquina (pulverizador);
motorizados pequenos como a roçadeira, motor pulverizador estacionário, moto adaptada,
tobata e maquinário maior a motor, como o trator. Este último é normalmente contratado, seja
da associação ou particular. Estas ferramentas e seus usos irão aparecer narrativa no próximo
capítulo e é importante ressaltar que a mecanização, ou adoção de certas maquinários não
significam aumento de produção necessariamente, muitas vezes, a mecanização possibilita um
produtor em um arranjo produtivo específico continuar produzindo, já que a falta de mão de
obra pode ser um empecilho a olericultura que demanda bastante horas de trabalho.
As ferramentas utilizadas não são somente as que se ligam diretamente a produção na
terra. Os veículos motores que são utilizados para escoar a produção são largamente utilizados
e há o investimento por parte das famílias no mesmo. Como dito no item anterior, se, por um
lado, há resistência ao uso do Pronaf para produção, por outro, muitos agricultores da região
usam o Pronaf para compra de veículos, em sua maior parte as pick-ups. Ter uma pick-up
facilita a compra de insumos e o transporte da produção quando o produtor preferir ou não
tiver quem compre na terra.
Alguns produtores têm caminhões, alguns destes proprietários, mesmo de posse de seu
caminhão, vendem sua produção para intermediários. Outros, deixam a atividade produtiva
em segundo plano, agindo preferencialmente como atravessadores ou fretistas. Possuir
maquinário “mais pesado” como tratores e caminhões também é um símbolo distintivo, ter
um destes representa ser um produtor com mais recursos financeiros disponíveis.
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5.4 Diversificação na Lavoura e o esforço produtivo
Antes de continuar, é importante ressaltar que a categoria "plantar" também é usada
para descrever a atividade do lavrador como um todo. Algumas vezes presenciei os
agricultores afirmarem que "plantavam" em referência ao seu trabalho, ou ainda "viver da
terra" entre outras formas para se definirem como agricultores, lavradores ou pequeno
produtores.
"Plantação" e "lavoura" também são categorias que podem ser utilizadas como
sinônimo de cultura, ou seja, dizem o respeito ao tipo do vegetal que está sendo cultivado,
assim o produtor pode ter uma "lavoura"/"plantação" de tomate e ao mesmo tempo outra
"lavoura"/"plantação" de brócolis por exemplo, ainda com este sentido pode ser usada a
categoria "roça", podendo o agricultor ter uma "roça" de salsa ou couve.
O objetivo em pontuar brevemente estas categorias não é explorar um sistema de
classificação, até porque as categorias são utilizadas com diferentes sentidos por alguns
produtores. Mas é importante falar um pouco sobre elas e também utilizar alguns conceitos da
agronomia para traçar e dar entendimento a um discurso local não de forma a encarar
questões estruturais, mas para o explorar e buscar os significados a estes atribuídos e sua
justificativas para as ações e decisões tomadas.
A maioria dos produtores convencionais na região trabalham com diversas culturas.
Alguns, ao contrário, preferem especializar-se no cultivo de um ou dois tipos de produtos.
Esta preferência pela plantação de diferentes produtos sofre, por um lado de influência direta
do mercado, ou seja, da possibilidade do escoamento e a presença de diferentes tipos de
intermediários que se colocam no mercado para circular esta mercadoria.
Por outro lado há relação direta com o esforço produtivo. Diversificar demais a
lavoura significa demandar mais mão de obra, como também especializar em determinado
tipo de produção e aumentar a produção pode também demandar o aumento de mão de obra.
Assim a diversificação, embora aconteça em quase toda a totalidade nos sítios da
região, é feita de forma distinta por cada família e se levam em conta uma racionalidade de
esforço produtivo, gastos, expectativas de ganhos que se relacionam diretamente com que tipo
de interação econômica conseguem estabelecer. Assim cada família/ chefe de família escolhe
a estratégia que considera a melhor, e possível de ser efetivada, para produzir.
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Importante notar que a característica desta exploração diversificada/especializada
(FILGUEIRA, 1981) não se aplica somente aos da região, mas sim é uma característica da
olericultura no Brasil:

Possivelmente, a característica mais marcante da olericultura é o seu caráter
intensivo, no que se refere à utilização do solo, aos tratos culturais, à mão-deobra e aos insumos agrícolas modernos (sementes, defensivos, e adubos
químicos). Na prática, isso equivale a empregar quantias elevadas, por hectare
cultivado. (FIGUEIRA, 1981. p. 3.)
O ciclo cultural das hortaliças é bem mais curto, na maioria dos casos, em
relação às demais culturas. A título de exemplificação: um mesmo terreno, no
mesmo espaço de um ano, pode ser utilizado em três culturas de tomate
transplantado, em seis culturas de alface transplantada ou em doze culturas de
rabanete semeadas diretamente. (Idem)

A plantação de olerícolas contém algumas particularidades, como ressalta Musumeci.
É uma produção que não requer grandes extensões de terra, podendo uma pequena porção,
como um hectare, por exemplo, ser o suficiente para o sustento de uma família. São culturas
chamada de ciclo curto, ou seja, entre plantar e colher, a maioria dos produtos leva por volta
de três meses. Assim, os produtores da região costumam produzir em uma pequena parcela de
terra e, comumente, têm mais de uma cultura plantada na terra. Assim, a marcação temporal, e
das etapas produtivas pelo tipo da safra não é decisiva, como é o caso de algumas plantações
como a soja. A produção das olerícolas também se destaca por ser a que necessita de mais
insumos por hectare, e se tratando da plantação convencional, a que gasta mais por hectare.
Entretanto, também é a que fornece maiores ganhos por hectare.
Levar esses arranjos produtivos em consideração ajuda a construir uma base de
compreensão sobre como as famílias adotam estratégias para plantar e vender seus produtos.
Como dito anteriormente, a maioria das famílias plantam diferentes culturas alternadamente
na mesma área, por exemplo, tomate, couve mineira, alface, salsa, brócolis americano, couve
flor, alho, cebola, cebolinha, ervilha entre outras culturas preferências.
Quanto mais diversificada quanto ao tipo de produtos, as lavouras também se
encontram em estágios distintos de suas safras, existindo, por exemplo, mudas a serem
plantadas, ou recém plantadas; plantas em fase de crescimento que necessitam de cuidados
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desde a capina, passando pela fertilização e por último de remédios/veneno e defensivos; e
por último a fase de colheita e venda.
Assim a disponibilidade de mão de obra e as estratégias de venda são decisivas para a
família. Aqui, categorias de mercado aparecem claramente, principalmente produtos que
envolvem uma competição em termos macro regionais, como o tomate por exemplo, que é um
produto de caixaria e não tanto perecível em comparação com as folhagens. O tomate, em
especial, tem forte competição no mercado, com algumas regiões especializadas na plantação
Minas Gerais e São Paulo, e se ocorrer algum problema na produção nessas localidades, o
preço se eleva no mercado.
A força de trabalho disponível para cada família também entra na equação de quantas
variedades e de que tipo uma família vai plantar, podendo ser necessária a contratação de mão
de obra por diária, o que é visto como arriscado por algumas famílias. Isso porque a variação
de preço do produto no mercado pode não compensar o resultado final. Este pensamento não
se restringe somente a contratação de parceiros esporádicos e é, em especial, um dos
argumentos que muitos usam para falar sobre o declínio da meação em diversas localidades.
Desta forma o arranjo para o trabalho na região é bastante diverso, mas a princípio a
primeira opção para a maioria das famílias é a mão de obra do núcleo familiar, ou ainda entre
parentes próximos, mesmo que não residindo na mesma casa. Neste último caso não há uma
regra baseada no parentesco como relações avunculares por exemplo, ou de obrigações por
linhagem materna ou paterna. E essa disponibilidade dessa força de trabalho também é
bastante decisiva porque apresenta um limite para o produtor que queira diversificar demais
sua plantação.
Na trajetória de cada família é comum observar irmãos, pai, tios que não tem uma
relação próxima para ter uma reciprocidade generalizada (SAHLINS, 1974), esta costuma se
dar dentro do núcleo familiar. As relações entre parentes que já não moram na mesma casa e
propriedade, podem ser boa, e há o esforço que os "laços de sangue" reflitam em formas
positiva na relação entre os mesmos e se possa recorrer aos parentes para ajudar na lida.
Tirando essa relação recíproca que muitas vezes é dada sem expectativa de retorno, há ainda
as alianças e trocas de trabalho ou dívida, por diária, casando ainda com a perspectiva de
Sahlins de outro "nível" de reciprocidade, a equilibrada.
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5.4.1. Sazonalidade
Importante também pontuar que, como estratégia para a diversificação, também é
levada em conta a divisão anual em estações próprias, que seguem a oposição entre "inverno"
e "verão". O mais importante para esta delimitação é a temperatura e quantidade de sol. Por
ser região montanhosa onde os sítios podem se encontrar em altitudes entre novecentos e mil
e trezentos metros, as temperaturas durante o inverno podem chegar a alguns poucos graus
negativos, sendo comum o fenômeno da geada que ocorrem mais frequentemente
principalmente nas partes mais altas.
O "verão" corresponde ao período entre os meses de outubro/novembro até abril/maio,
já o “inverno” os demais. Os interlocutores que conversei das localidades mais baixas, como
baixada, São Lourenço, Rio Grande, Salinas e Barracão dos Mendes afirmam que
antigamente, durante o inverno, mesmo nestas áreas mais baixas havia muita geada, mas que
atualmente não são frequentes. Por outro lado as áreas mais altas durantes os dias mais frios
costumam ter o fenômeno que pode estragar algumas plantações. Outras, por outro lado,
"parecem gostar de frio" e não são atingidas pelas geadas.
Essa marcação temporal é importante porque há culturas específicas que só podem ser
plantadas em uma época específica do ano porque não se desenvolvem bem na outra. Há
porém culturas que podem ser plantadas ao longo de todo ano, tendo boa resistência ao frio e
ao calor. Comumente há uma época de preferência da planta, mas o que não impede que ela
cresça e possa apresentar um bom aspecto para o consumo.
Contudo, alguns produtores afirmam que cada vez mais não há necessariamente uma
época certa de plantar como antigamente. Para estes a lavoura do passado seguiria uma
sazonalidade mais rígida e muitas vezes ligadas a datas santas, assim determinados "produtos"
eram plantados em dias santos. Eles atribuem essa mudança a introdução, via lojas agrícolas,
de novas sementes industrializadas que oferecem variedades de uma cultura ou plantas mais
resistentes. Outro fator, já mencionado é o uso das estufas para produção de mudas, ou ainda
estufas para a produção da "lavoura", porém os investimentos são altos e ainda são poucos os
lavradores produzem em estufas.
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5.5 As Etapas da "lavoura"
As atividades que são desenvolvidas na lavoura que, quase em sua totalidade é
destinadas para venda, podem ser agrupadas em quatro etapas que seriam: plantar (preparar
terra, semear ou plantar muda; estaqueamento); cuidar (capina, remédios, adubação, poda,
desbrotamento, irrigação); colher (corte, coleta, encaixotamento, amarração); e vender (acerto
com intermediários, dar e receber crédito, transporte, ida ao Ceasa-conquista).
Embora estas etapas, do ponto de vista da planta e de seu ciclo de desenvolvimento,
sejam feitas necessariamente de forma consecutiva, quando acompanhamos o dia a dia do
lavrador observamos que essas etapas não acontecem de forma ordenada necessariamente.
Isto acontece porque a diversificação, como é feita na região, produz os diferentes produtos
em distintos momentos, o que coloca no mesmo sítio uma variedade de olerícolas, que não
estão no mesmo ciclo de desenvolvimento.
É comum observar em um sítio de um agricultor, uma cultura está para ser colhida,
outra ainda se encontra em estado imaturo e necessita cuidados e também é possível que em
outra parte do sítio a terra está para ser plantada, sendo preparada com canteiros ou não,
esperando as mudas ficarem prontas na estufa. Desta forma o dia de um agricultor da Região
pode começar com este se dedicando na parte da manhã para terminar de cortar e amarrar
salsa, para logo depois estar preparando canteiros para o plantio de couve flor e por último
começar a fazer amarração dos caules do pé de tomate.
Desta forma, considero qualquer divisão um pouco engessante, porque ela se aplicaria
ao ciclo de uma planta e não necessariamente determinaria a faina do agricultor como em
outras formas de agricultura onde os lavradores tem um ritmo muito demarcado em função
das etapas de uma única plantação, que pode levar até um ano inteiro da plantação a colheita.
Entretanto, apresento estas etapas em uma narrativa aparentemente sequencial, em
etapas, com as interações físico sociais que o lavrador necessita para realizá-las. Podem ser
percebidas, a princípio, como sendo feitas de forma aleatória, mas exatamente porque elas
podem ser desenvolvidas em ordem distinta, tendo que uma ser preterida a outra dependendo
da necessidade.
Apresentar uma narrativa e discutir essas necessidades e tensões dos fazeres do
lavrador também é uma das formas de compreender o que estes denominam que seja
104

"plant(ar) porque tem quem pânhe". Os diferentes agricultores não adotam estratégias iguais
para produção e venda e esta escolha individual ou familiar também é importante para
entender como eles agem e porque fazem determinadas escolhas.
Desta forma, para poder falar da atividade de produzir para vender ao final, é
necessário apresentar estas etapas, realçando quais operações e relações que elas demandam.
Apresentando então uma narrativa da dinâmica do dia a dia, criando uma imagem dos
afazeres e seus ritmos, que conjuga as necessidades da planta e a necessidade do mercado e de
como o agricultor, procurando investir93 nesse mercado, toma suas decisões e orienta suas
ações.

93

Utilizando aqui estrito senso do termo e também com o que é utilizado para definir as aplicações em mercados
regido pela Bolsa de Valores. Os Agricultores investem tempo e trabalho numa determinada lavoura esperando
retorno e alguns riscos, escolhendo para tanto um tipo específico de lavoura com um prognóstico de retorno que
demanda determinado gasto e força de trabalho. Tudo isso entra na operação racional para escolher o que plantar
ao longo do ano e será alvo de descrição e debate mais a frente.
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6. Deinha e a Faina da Lavoura

A narrativa que se segue é baseada na primeira fase de campo, quando trabalhei
diretamente com distintas culturas, como brócolis americano, salsa, couve mineira, tomate,
couve flor, chuchu, ervilha, feijão de vara, feijão preto, cebola/cebolinha, cebola de cabeça/
cebola, cenoura, alface e taioba. Existe uma diversidade de outras culturas hortícolas que são
plantadas na região, mas as que pude acompanhar, seja em todas as etapas da plantação, seja
em parte delas, até a etapa final de venda, foram estas. Assim, concentro-me em descrevê-las
com o intuito de trazer à tona as mais variadas formas de relações estabelecidas entre os
agentes e as opções com as quais Deinha negociava.
Participei de algumas atividades específicas em determinadas lavouras, que foram
desde a preparação da terra, ao plantio (mudas ou sementes 94 ), estaqueamento, adubação,
capina, desbrotamento, amarração de caule, poda, corte, coleta, amarração de molhos,
encaixotamento, colocação de carga para transporte e sua amarração até a entrega para
panhadores ou para compradores do CEASA-Conquista e, por último, no banco de alimentos.

94
O termo técnico é transplante, no caso de usar mudas para plantar na terra, e semeadura, quando a semente é
colocada diretamente. Figueira 1981.
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Mapa 8: Casa da Deinha marcada em vermelho. Área com as plantações em ponto de colheita ao fim de 2015
delineada em branco. Área com as plantações sendo feitas ao final de 2015 e começo de 2016 delineada em azul.

(Fonte: levantamento de campo, norte mantido, sem escala.)

6.1 Plantando e quantificando.
A forma de quantificar a lavoura plantada pode ser feita utilizando a unidade de valor
da semente, ou a unidade da muda produzida na estufa, ou arrancada, e, por fim, a "litragem".
Desta forma, um mesmo produto pode estar quantificado pelo pacote de semente, se semeado
diretamente, ou ainda pela quantidade de mudas. Como vimos acima, parte da salsa está
quantificada em moitas porque foi para estufa fazer muda. Assim, cada muda é um pé ou
moita. O restante da salsa, semeada diretamente, está quantificada pelo pacote de semente
usado, no caso, dois pacotes o que, segundo Deinha, deveria gerar aproximadamente dois mil
pés de salsa, equivalendo a mil pés por pacote.
Outros produtos como ervilha, milho e feijão, são medidos por "litragem", porque, ou
são comprados ou adquiridos por doação, em garrafas PET de dois litros. O feijão preto, como
narrado, pode ser medido por pacote, nesse caso, o pacote que se encontra à venda em
mercado para o consumidor final, para alimentação. Deinha e outro produtor dos "Bicos"
foram os dois que observei fazendo esta operação e ambos afirmaram que o melhor para
plantar é o feijão da marca Combrasil e que os "outros não prestam" para tanto.
Por experiência, Deinha fazia o cálculo da área a ser reservada a determinada
quantidade de semente ou muda de uma cultura. Nem sempre a projeção é certa, como foi o
caso dos brócolis, restando uma placa e meia a ser plantada (em torno de trezentas mudas).
Mas, no geral, a espacialização é operada "de olho", com os anos de experiência de trabalho.
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Quando cheguei de mudança, no final de novembro de 2015, havia, em parte do
terreno que fica ao lado de sua casa (delineado em branco no mapa 8), algumas culturas
plantadas. A maioria destas para venda e já em ponto de colheita. Eram elas: uma roça de
salsa, outra de coentro, cebola/cebolinha, ervilha, cenoura, inhame e aipim. Este três últimos
para consumo próprio ou venda no PAA.
Figura 6: Terreno ao lado da casa da Deinha, limítrofe a casa que aluguei, com plantações embaixo e à esquerda
do quadro. Área em branco no mapa 8.

(Fonte: levantamento de campo)

Em outra parte do terreno (delineada em azul no mapa 8), parte da roça estava
começando a ser plantada para o verão na porção do terreno após a estrada que leva ao Abrigo
Três Picos.
No final de novembro começo de dezembro, foram transplantadas quatro mil cabeças
de brócolis americano e semeados dois canteiros de ervilha com duzentos pés. Ainda em
dezembro, foram transplantadas duas mil mudas de tomate e feito o estaqueamento. Em
janeiro, foram duas mil mudas de salsa transplantadas e mais dois pacotes semeados. Em
março, foram semeados dois punhados de ervilha (ervilha seca, que Deinha ganhou da Luzia95
moradora dos Três Picos).
Em abril e maio, com o fim da colheita do tomate e do brócolis americano, as áreas
onde estavam estas duas culturas ficaram sem outra plantação. A salsa plantada em janeiro
ainda estava produzindo, ela durou até setembro, quando começou a pendoar96, dando em
nove meses, oito cortes/colheitas.

95

Uma senhora na casa dos 80 anos e descendente dos "primeiros" moradores dos Três Picos.
O pendão da salsa é bem característico, a planta começa a ter uma aparência mais arbustiva, crescendo até por
volta de 1,40m. Os talos ficam mais grossos e altos e ela flori.
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Figura 7: Parte do terreno com lavouras para o verão recém plantadas. Em primeiro plano, os pés de tomate e o
começo do estaqueamento. No centro, os canteiros para salsa ainda não semeados ou transplantados e, ao fundo,
brócolis americano. Área em azul no mapa 8.

(Fonte: levantamento de campo)

Outas culturas foram plantadas em áreas que não tinham sido utilizadas, Deinha
plantou um pacote de cenoura para venda no PAA no começo de abril e utilizou a cebolinha
que tinha para replantar em outra parte do terreno97. Também plantou alho, que ganhou de
dona Luzia.
Outro produto plantado, no final de abril, foi o feijão preto, foi utilizado um pacote de
feijão98 (feijão comprado no mercado, Combrasil), porque, na época, houve uma alta no preço
deste no mercado e Deinha resolveu plantar para consumo próprio.
No final de maio, Deinha utilizou a área onde estava o brócolis para plantar ervilha,
utilizou dois litros99, depois da ervilha brotar foi necessário retirar as estacas e varas onde o
tomate havia sido plantado para fazer o estaqueamento dessa. A colheita do feijão foi feita em
agosto e rendeu trinta e dois quilos, a ervilha foi retirada e rendeu oito colheitas de junho a
setembro. A cebolinha foi arrancada em junho e julho, já a cenoura foi colhida entre julho e
agosto.
Após esse período e ainda no ano de 2016, Deinha plantou couve flor, couve mineira,
alface e voltou a plantar brócolis americano, porém não acompanhei essas plantações,
somente esporadicamente e não mais me concentrando no processo de produção.

97

A cebolinha tem raiz composta por talos que se multiplicam, desta forma ao arrancar a planta pela raiz, o
molho da cebolinha, chamada de soqueira, pode dar vários outros pés, é só separar os talo e plantar novamente
que dali surgirão novos talos e folhas.
98
Ela plantou o feijão porque havia alta do produto no mercado e decidiu plantar o mesmo para economizar.
Esse 1 pacote de 1 kg acabou "rendendo" 32kg ao final.
99
Uma garrafa PET de 2 litros.
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Figura 8: A Salsa, na parte central e à direita do quadro com maior área plantada. À direita e abaixo da salsa, a
cebolinha, à esquerda e abaixo da salsa, a cenoura. Entre a cenoura e a salsa, o alho. À estrema direita, o
estaqueamento do tomate e os pés secos. (transição verão – inverno).

(Fonte: levantamento de campo)

6.2 Preparando a terra
A minha iniciação se deu na lavoura de brócolis, mas a primeira etapa para a
plantação, que é a preparação da terra, já havia sido feita. A parte da terra destinada ao
brócolis, ela me disse que havia antes plantado inhame, mas que não "valeu a pena", primeiro
porque não conseguiu bom retorno financeiro e, segundo, porque ocupou a terra muito tempo,
"sugou demais a terra" e, por fim, deixou bastantes raízes para serem removidas.
Para preparar a terra, foi contratado o trator da associação que, em novembro de 2015,
custou R$ 210,00 (três horas de serviço a R$70,00 por hora) para fazer os aproximados 900m2
(53m x 17m). Mirinha fez a intermediação com a associação e, como disse anteriormente, o
trator passou somente o "arado normal" (discos) e não a "rotativa" (disco/pás). O arado
normal somente ara a terra e não a revolve, em consequência, a terra ainda precisava ser
"ciscada", que é o ato de retirada dos resíduos vegetais com a ferramenta chamada "gadanho",
um tridente de metal com as pontas curvas preso a um cabo de madeira.
Deinha reclamou um pouco dessa situação, já que se a "pá rotativa" tivesse sido usada,
a ciscagem não seria necessária, uma vez que a rotativa100 "pica" e revolve a vegetação junto
com a terra. Isto economizaria ao menos dois dias de trabalho dela na terra, mas a minha
presença ajudou a diminuir o tempo gasto com isto. Deinha poderia ter optado também por
usar uma terceira pá, a "encanteradeira". Esta é normalmente usada após a rotativa preparar a
terra e já cria os canteiros e as ruas, salvando horas de trabalho com a enxada. Contudo, o uso
100

Na época ela não cogitou passar a "pá encanteradeira" (que faz os canteiros) do trator porque essa tem que ser
usada após a rotativa, logo o uso do trator aumenta, provavelmente em 2h em se considerando área escolhida.
Deinha escolheu então somente a rotativa e encanteirar com a enxada.
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da encanteradeira aumenta as horas do trator e, logo, os gastos no preparo da terra. Por isso
Deinha preferiu, embora não tenha acontecido, o uso da rotativa. Com a terra preparada
somente com a pá de discos, ainda precisava ser ciscada para depois ser encanteirada e
"covada"101, estas duas últimas ações foram realizadas com a enxada.
O canteiro é constituído entre duas "ruas" e a terra do canteiro fica mais alta (em torno
de vinte a trinta centímetros). A rua é a parte destinada para caminhar e ter acesso aos
canteiros e também serve como escoamento da água da chuva. Se o terreno for muito
inclinado, há também ruas maiores ou valas, que servem para receber o maior fluxo de água.
No canteiro, a terra está, além de mais alta, mais fofa, e é ali onde se faz a "cova" para
transplantar/enterrar a muda ou semear a semente. No caso do brócolis americano, é comum
observar canteiro com até três carreiras de covas. No caso da lavoura de Deinha foram duas
carreiras.
A feitura dos canteiros e ruas depende diretamente do tipo de planta, podendo ser
maiores ou menores, também variam de acordo com a inclinação do solo e a iluminação solar.
Muitas vezes a escolha pelo local passa por uma seleção de época do ano, tanto pela chuva
quanto pelo sol. A principal preocupação em terrenos inclinados é com a chuva, logo, a
feitura dos canteiros (ainda mais no verão, que é época chuvosa) é feita de maneira que a água
da chuva escorra sem invadi-los.
Após um dia em meio da capina do brócolis, Deinha explicou que a forma que criou
os canteiros e estacou o tomate seguiu a indicação do seu filho mais velho, Altair, que
trabalha na Casa Agrícola Rezende102, como representante comercial/ técnico agrícola. Ele lhe
recomendou colocar o estaqueamento nessa posição para otimizar a exposição solar, foi ele
também quem a orientou como combater a "pinta preta 103 " que o tomate começou a
apresentar, tanto na compra, quanto no uso do fungicida.
Com não sabia quase nada de plantações, perguntei para Deinha se a terra precisava de
pousio, ela me explicou que para esse tipo de plantação da região não precisa, e que só no
caso de alguns produtos, como batata e inhame, é que a terra precisa descansar um pouco,

101

Fazer "covas" onde as mudas são plantadas.
A Loja Agrícola Rezende é de Nova Friburgo, mas tem lojas nos municípios de Teresópolis, Sumidouro e no
CEASA Irajá.
103
Fungo que pode desenvolver-se no caule e/ ou nas folhas do pé do tomate, nomenclatura científica, Alternaria
solani.
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mas não muito, e que ela, como outros lavradores da região, não necessariamente utilizam a
mesma área para plantar (como é difícil utilizar grandes áreas para plantio, em razão do limite
das horas de mão de obra exigidas para manter as diferentes lavouras, os produtores deixam a
terra com as plantações já encerradas e utilizam outra área para plantar). Dependendo do
produto plantado, deixá-lo na terra para secar, pode ser uma estratégia para retirada de
sementes, ou simplesmente falta de tempo diante das atividades das outras lavouras.
Mesmo sem pousio, a terra pode precisar de cuidados. Dependendo do seu estado e da
plantação anterior talvez haja a necessidade, como explicou Deinha, de "recuperar a terra"104.
Para tanto ela usa calcário (muitos usam cal), que é encontrado na maioria das lojas agrícolas
da região. E esse foi exatamente o caso na "terra do bróco", que precisou de um pouco de
calcário. Uma outra parte do terreno, mais alta e quase plana, recebeu algumas mudas de
brócolis, no entanto, nesta terra não foi utilizado calcário, segundo Deinha, foi este o motivo
de dar "batata105" no "bróco". A "batata" é uma doença que ocorre na raiz do brócolis, e na
couve flor também, que não deixa a cabeça crescer.
Voltando à operação de plantio das mudas de brócolis, ela consistia em retirar a muda
(juntamente com o substrato) da placa e colocá-lo na terra, após canteiros prontos. Para tanto,
eu segurava uma "placa" com um braço e, com o outro, ia retirando as mudas e jogando-as
nas "covas". A atenção principal nessa atividade é avaliar se a muda está boa, verificando se
ela tem "guia" (gema apicial, broto que dá no topo do caule.). Eu ia na frente, fazendo esse
processo de jogar as mudas nas "covas", enquanto Deinha vinha plantando, empurrando o
prisma do substrato para dentro da cova e cobrindo com terra.
Essa operação do plantio de quatro mil mudas de brócolis demorou quatro dias, sendo
que eu só ajudava na roça na parte da manhã, saindo da roça e indo para casa fazer meu
almoço. Destes quatro dias, participei de três, já que Deinha tinha começado a preparar a terra
anteriormente. Nas minhas primeiras horas do dia de iniciação, o trabalho dela na lavoura foi
feito somente na parte da manhã também, por ser uma quarta-feira, era dia de "mercado no
CEASA" e ela tinha produtos para levar.
104

Calagem da terra visa neutralizar o seu PH, normalmente, as terras no Brasil são ácidas e é necessária a
utilização do calcário ou cal. A formulação do "Calcário" normalmente encontrado em lojas é composta de
Cálcio e Magnésio.
105
"Batata" é uma doença que ocorre na raiz da planta por causa de uma reação celular da planta ao parasita
nematóide de galha (Meloidogyne spp.). Esse parasita vive em solos e a neutralização do PH deste diminui a
ocorrência deste parasita. Para maiores informações sobre sua ocorrência em hortaliças, ver Rosa, 2010.
Disponível pelo link: http://www.pg.fca.unesp.br/Teses/PDFs/Arq0567.pdf
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Como ainda não compreendia os ritmos da faina, dispus-me a continuar covando e,
posteriormente, plantando as mudas. Enquanto continuei a operação, Deinha foi para casa
para cozinhar o almoço para a família e, logo após o almoço, tratou de fazer a colheita, com a
ajuda de Romário, dos produtos que iria levar. Como ainda era tudo muito novo, nem percebi
que tipos de produtos colheram, nem os observei botando carga e saindo porque, àquela
altura, eu já tinha parado o trabalho e estava em casa preparando meu almoço.
Ao longo das semanas posteriores em que me ocupava de trabalhar na terra com
Deinha, comecei a observar com mais atenção, contudo, sem ainda saber organizar o que
estava acontecendo diante dos meus olhos. Os dias corriam meio que atropelados com tarefas
iniciadas e não terminadas para poder realizar outras, no dia seguinte, o que tinha ficado
parado era reiniciado, e algumas tarefas levaram toda a semana para serem concluídas. As
lidas diárias na lavoura, com a terra já preparada são várias, principalmente pela
diversificação das culturas plantadas simultaneamente e em estágios diferentes de
desenvolvimento.
6.3 Irrigando, "Moiando"
A primeira (que descrevo, não em importância) atividade vital para o desenvolvimento
da planta é a irrigação, como nos primeiros dias de trabalho estava chovendo, não pude
observar esta tarefa, mas, no decorrer do verão e com o aumento da temperatura com escassez
de chuva em determinados períodos, a irrigação foi se tornando uma preocupação constante
para Deinha e os produtores. Por exemplo, ao longo de um dia, ela poderia começar
capinando a salsa, mas, ao mesmo tempo, ter que cuidar da irrigação do tomate, precisando,
desta forma, manejar constantemente a tubulação e o dispersor pela roça para poder molhar
toda a plantação de tomate e, ainda, irrigar as outras plantações.
Alguns produtores da região106, com mais dinheiro para investir, já contam com os
tubos d'água para toda a área da roça em suas terras, assim, quando a terra é preparada para
uma lavoura específica (encanteiramento, calagem e transplante/semeadura), os produtores já
distribuem pelas ruas a tubulação, registros e dispersores. Como Deinha, muitos outros não
têm tubulação suficiente nem o sistema de conectores e registros, o que gera uma demanda
maior de trabalho para fazer a irrigação. Se, por um lado, os gastos com um sistema de
tubulação poupa trabalho, por outro, aumenta os gastos com o investimento e a manutenção.
106

Como dito anteriormente alguns produtores precisam usar bombas d'agua.
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Também existem outras formas de irrigação além da feita por aspersão, embora esta
seja a mais comum na região. Como dito anteriormente, o uso de estufas para produção tem se
tornado uma alternativa para alguns produtores da região, ela demanda um investimento
inicial alto, mas pode gerar bons ganhos por permitir a produção de produtos sensíveis ao frio
durante o inverno. Nestas estufas, é comum que a irrigação se dê por gotejamento.
A água que abastece o sítio de Deinha vem de uma nascente que está dentro da
propriedade de Zezinho, do abrigo Três Picos. Uma caixa de cimento capta a água em uma
parte mais alta do terreno do abrigo e de lá desce por duas "mangueiras" independentes, uma
para o Abrigo e casa de Zezinho e a outra para o uso de Deinha107. A que vai para o uso dela
não desce direto, é acumulada em uma caixa d'água (duzentos litros) na parte alta do terreno
(que pertencente ao "Português") e ainda conta com um poço embaixo da caixa que acumula a
água que transborda. Da caixa d'água é que a água desce para o uso na lavoura e na casa,
incluindo a casa que eu alugava.
Desta forma, além de ter que colocar as mangueiras e o dispersor para as lavouras, ela
costumava ter que parar as atividades para lidar com entupimentos nos tubos ou na caixa de
captação. Em todas as propriedades que fui, os lavradores utilizam de águas naturais que vêm
de rios e córregos, essa situação é ressaltadas por todos como uma fortuna da região.
No verão que acompanhei as três lavouras principais (com maior quantidade plantada
para venda), todas demandavam irrigação, eram elas a salsa, brócolis e tomate. Como Deinha
contava com pouca tubulação e somente um dispersor, o trabalho de mudar o "moiador"
(molhador - dispersor), era constante. Por isso, agradecimentos a Deus pela chuva, por parte
dela eram constantes no período, que ficou marcado por ter sido muito seco, não somente na
área, mas como no sul e sudeste do país.
Deinha também sempre comentava que se uma plantação desse um dinheiro extra,
como o tomate, ela ira mudar a tubulação para facilitar o seu trabalho, ela afirmou que não
queria ter uma tubulação mais espessa e fixa, mas que, principalmente, queria mudar a
tubulação e o local de passagem a partir da caixa de coleta até a caixa d'água. Enquanto estive
no campo, ela não havia conseguido trocar, mas em uma visita em 2018, ela fez questão de

107
Há o entendimento de que a água deve ser compartilhada, acordo verbal que Segundo Deinha vem desde a
venda do terreno para Zezão (pai de Zezinho) feito pelo avô de Mirinha.
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me mostrar a caixa d'água (duzentos litros ) nova e falou que a tubulação estava boa agora.
Porém, a dança do "moiador" continua.

Filmagem de Campo. Irrigando e
capinando.
11/3/16.
37seg.
https://youtu.be/VRLWV-_QLxo

6.4 Capina, desbrotamento, amarração e estaqueamento
Outra lida constante, que se entremeava junto com as outras no cotidiano, e que
demanda bastante em termos de horas é a capina. A atividade consiste na retirada de
vegetação dos canteiros e das ruas, essa vegetação é chamada de mato, de forma geral, e é
formada por diversas plantas como: pé de galinha, tiririca, tapoeraba, labaça, beladona,
serralha, caruru, alecrim do mato, entre outros "matos" e cada uma com característica própria.
A primeira que aprendi o nome, e a desgostar, foi o pé de galinha, Este capim tem raízes que
se entremeiam na terra crescendo horizontalmente, o que torna o trabalho bastante difícil
tendo em vista que arrancá-lo revolve a terra e pode danificar o pé ou a moita.
Estas vegetações rasteiras, se não capinadas, seguem crescendo e podem se tornar
capoeirinha108 com o decorrer do tempo. Este processo costuma acontecer em áreas que não
estão sendo utilizadas para plantação. O termo capina costuma designar a retirada dessa
vegetação da lavoura, quando a vegetação está crescendo em terreno sem lavoura, os
produtores costumam chamar de roçar. Roçar costuma ser menos trabalhoso porque pode ser
feito utilizando uma ferramenta motor, chamada de roçadeira, ou ainda com herbicida.
O uso de "mata-mato" e até roçadeira para capina são práticas difundidas entre os
produtores da região, mas eles consideram que sejam práticas arriscadas, tendo em vista que
se pode matar a própria lavoura. Alguns produtores da região utilizam esses métodos para
fazer a capina de alguns tipos de plantações, principalmente aquelas onde a distância entre
108

A capoeira tem três estágios: "capoeirnha", enquanto é apenas pequena e arbustiva; "capoeira", quando cresce
e se torna densa em torno de 1,50 de altura; por fim "capoeirão" quando começa a ter o princípio de vegetação
com troncos. A terminologia usada pela agronomia seria mata secundária, que teria os estágios: ervas; arbustos;
arvoretas; arbóreo pioneiro; e arbóreo avançado. Áreas com "capoeirão" dão margem à discussão se seriam áreas
consolidadas ou de vegetação nativa segundo classificação do Código Florestal. Por ser área de Mata Atlântica
com alto índice pluviométrico, da densidade e de floresta próxima um terreno abandonado pode virar capoeirão
em apenas 10 anos.
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covas é grande e que costumam ter pés com caule, ou parreira, o que facilita o uso das duas
técnicas sem prejuízo a lavoura. Porém, há relatos do uso de herbicida matando a lavoura, e
alguns adjetivos não elogiosos como "porco", "burro", entre outros, são utilizados para
descrever os que cometeram tal erro. Em um dos casos, a aplicação teria tido sucesso, se não
tivesse sido feita em plantação em terreno de aclive e a chuva forte que sucedeu não tivesse
espalhado o mata-mato.
Deinha não costuma usar esse tipo de alternativa, capinando normalmente com a
enxada e com as mãos. Para roçar, ela usava a roçadeira do filho, mas como dito
anteriormente, com a saída de Romário de casa, Deinha ficou sem algumas ferramentas no
sítio, tendo que contar com Romário para emprestá-las109.
Apenas uma vez eu a vi usando mata-mato, e, mesmo assim, não comprou, pegou
emprestado com seu filho Romário. Ela justificou o uso por estar sem tempo para realizar as
atividades que estavam se tornando urgentes, como colheitas a serem feitas e mudas que já
estavam passando do tempo na estufa e que deveriam estar plantadas.
Contudo, o uso do mato-mato não agradou Mirinha, tendo em vista que ela foi a
grande incentivadora de sua mãe plantar o orgânico110, mas Deinha mostrou-se irredutível.
Reclamou bastante ao longo do dia, justificando sua atitude e ponderando que, realmente o
mata-mato prejudicava o solo, mas se via sem alternativa, por falta de força de trabalho
disponível para dar conta da faina. Como Deinha teve uma experiência na plantação do
orgânico, ela é uma das agricultoras da região que não utilizam muitos defensivos e o uso do
mata-mato foi justificado pela necessidade e urgência das tarefas que estavam por ser feitas.
Dentre as lavouras que Deinha trabalhou ao longo do ano de 2016 muitas foram de
culturas que demandam uma capina constante, como salsa, cebolinha, cebola, coentro e
cenoura. Estas culturas demandam maior atenção tendo em vista que o mato cresce em
conjunto e torna o corte (colheita) consideravelmente mais difícil. Dentre estas, a salsa é que
vai ter mais capinas ao longo do seu ciclo produtivo, uma vez que, após o corte, volta a
crescer, e novamente demanda a capina regular. As outras descritas nesse parágrafo, dão
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Em 2018, Deinha já havia comprado algumas ferramentas para ela, como a roçadeira, inclusive aprendendo a
operação como fazer a mistura de óleo 2 tempos com gasolina e a troca de pá. Para manutenção como limpeza
de carburador e da vela ainda conta com o filho.
110
Deinha produziu orgânico durante um tempo, descrevo esse empreendimento no próximo capítulo (7.2).
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somente uma colheita por planta já que, uma vez cortadas ou arrancadas, não voltam a
crescer.
O processo de colheita da salsa pode se repetir algumas vezes dependendo do tempo
de plantio e do seu tipo/ qualidade. A salsa que deu mais corte enquanto estive em campo foi
a salsa "Feltrim" que ajudei a cuidar, que deu 8 cortes e só parou quando começou a pendoar
em setembro de 2016.
Já culturas como os produtos de cabeça necessitam de menos capina, sendo que o
período que demanda mais trabalho em relação à capina é quando ainda estão crescendo. A
partir do momento que começa a criar a cabeça, já não há mais muitos problemas, tendo em
vista que os pés atingem em média de 50cm a 60cm, com as folhas se abrindo e sombreando o
canteiro, desacelerando o crescimento do mato e podendo a capina ocorrer mais
esporadicamente sem prejuízo ao produto. Por último, a cabeça é um tipo de produto que
somente dá uma colheita por planta. A couve mineira, embora seja um produto de molho, e
que também da mais de uma colheita (sete a nove), também passa pelo mesmo processo que
o brócolis, demandando atenção enquanto está mais rasteira, mas como seu pé vai crescendo
(podendo facilmente ter até mais que um metro e sessenta) a partir de certa altura a capina
mais meticulosa, à beira do pé não precisa ser realizada, bastando um capina menos
esporádica.
A atenção conferida pelo texto a etapa da capina pode parecer exagerada, mas, na
faina semanal da lavoura, ela é uma atividade constante e que demanda bastante, não tanto do
físico, mas de concentração e paciência. Por se tratar de uma atividade repetitiva, Deinha
costumava demorar às vezes até mais de uma semana para concluir, principalmente na salsa.
A capina de folhagens mais rasteiras, por exemplo, exige maior atenção e Deinha a
fazia com a mão, arrancando toda a vegetação do entorno de cada pé de salsa, um por um. A
minha presença ajudava um pouco essa atividade, normalmente a realizávamos de forma
cooperada, indo eu à frente com a enxada, capinando a rua e, cuidadosamente, entre as moitas
e pés nos canteiros, deixando somente a área próxima aos pés para Deinha, que ia com a mão
arrancando.
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Figura 9: Deinha capinando a salsa com as mãos nos canteiros.

(Fonte: levantamento de campo)

O trabalho de capina e colheita da salsa é considerado por alguns produtores como
extremamente demandante, sendo a forma como a capina é realizada, um dos principais
motivos pelos quais não plantam salsa. Não é todo produtor que pode ou quer ficar ajoelhado
na terra catando mato em volta da moita de salsa ao longo de uma semana inteira, tendo ainda
que intercalar a atividade com outras. Por isso, mais uma vez, o caso de Deinha é bastante
peculiar, porque comumente produtores que investem na plantação de molhos, como salsa,
brócolis de molho e coentro, costumam dispor de mão de obra familiar para a capina e para a
colheita. Já Deinha realizava a tarefa geralmente sozinha e, quando estive em campo, com
minha parca ajuda.
Outros produtos que crescem em estacas como feijão de vara, ervilha e tomate não
têm uma necessidade de uma capina mais meticulosa, porém exigem outras tarefas como,
estaqueamento, amarração dos pés ou da videira acompanhando seu crescimento.
O estaqueamento dos tomates foi, dos que presenciei, o que pode111 ser o de maior
custo e o que demanda mais trabalho, isso porque um pé de tomate carregado é pesado e,
como um canteiro pode ter muitos pés, as estacas de bambu têm que estar bem enterradas, por
volta de sessenta centímetros no chão, e ainda sobrando um metro e noventa centímetros para
fora.
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Pode ser porque, como aconteceu no caso da Deinha, as varas de bambu que são compradas podem ser
reutilizadas, havendo caso de empréstimos. Contudo, são casos raros, de grande proximidade dos produtores,
casos geralmente envolvendo uma reciprocidade generalizada (SAHLINS, 1974) entre as pessoas, geralmente do
mesmo núcleo familiar.
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Para se fazer o estaqueamento, primeiro começa-se com as estacas, que também são
varas de bambu, porém mais grossas que as varas e que ajudam na sustentação do canteiro,
estas estacas são fincadas no centro do canteiro e enfileiradas ao longo deste, elas são unidas
com arame e nas duas extremidades do canteiro os arames vão ao solo, servindo de esteio112.
As varas são colocadas nas covas, com um angulo de trinta graus fechado, de maneira
que as duas se unam em determinado ponto, onde são fixadas ao arame. Desta forma, cada pé
de tomate tem uma vara e é nesta que o pé de tomate vai sendo amarrado, de forma a ter
sustentação e verticalidade.
Desta forma, a amarração e o desbrotamento é periódica. Quando o pé atinge seu
tamanho limite, o desbrotamento consiste em tirar os brotos periféricos que enfraquecem a
"ponteira", os brotos nascem entre os caules principais e são arrancados facilmente com as
mãos. Este processo começa a ser feito a partir de quando a planta começa a florir, dar cacho,
que é de onde os frutos irão se desenvolver.
Figura 10: Estaqueamento no centro dos canteiros, ainda sem as varas nas covas, nota-se os pés de tomate ainda
bem pequenos.

(Fonte: levantamento de campo)

As outras culturas que são estaqueadas, como feijão de vara e ervilha normalmente
contam só com as estacas, como são leves não há necessidade de ter varas para apoio, sendo
necessário somente a amarração.
Todos estas três culturas citadas são produtos de caixaria e dão mais de uma colheita,
com o feijão de vara e a ervilha dando em torno de oito colheitas e o tomate em torno de dez,
mas o período em que se desenvolve essa colheita é mais curto que a salsa que pode durar dez
112
Na parte metodológica, narrei a operação de erguer um canteiro, a sua queda ocorreu pelo rompimento de um
dos esteios na parte mais alta do terreno, em consequência, as varas e os pés tombaram segundo o declive.
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meses e essas culturas no máximo quatro meses e a ervilha menos ainda, com um pouco
menos de dois meses.
Em relação ao processo de cuidados com o tomate, Deinha explicou-me com cuidado
como diferenciar o broto, que é verde e somente uma folha, do cacho que é um conjunto de
flores amarelas, e de como o primeiro deveria ser retirado, e ela falava "viu como é fácil, eu
gosto do tomate porque acho legal, é tão bonito". Ela considerava o tomate uma lavoura
agradável de trabalhar nesse período de cuidados e ressaltava ainda mais a diferença de
lavouras mais rasteiras, nas quais o cuidado com a capina são mais intensos. Deinha sempre
me perguntava se estava gostando e eu, de forma sincera, respondia que sim, e que ainda por
cima gostava do cheiro que ficava na pontas dos dedos ao desbrotar, mesmo que terminassem
escurecidos com a mistura de seiva e terra.
Contudo, aproveitei para brincar com ela durante a primeira vez que desbrotei, e sua
reação me fez ver o quanto ela "apostava" nessa lavoura. Diante do zelo dela com a atividade
e da ênfase em demarcar a diferença entre cacho e broto, fui para uma outra rua (a carreira de
tomate evitava que ela visse o que estava fazendo) e após um tempo anunciei: "Pronto! Tirei
esses brotos todos, muito fácil mesmo! Não tem mais nenhum 'broto' amarelo!", e de pronto,
com uma voz de espanto ouvi ela clamar: "Pelo amor de Deus! Meus cachinhos não!". Essa
sobre atenção com o tomate advinha da esperança de ganhos com a lavoura, no fim de janeiro
de 2016, quando os pés estavam no processo de amarração e desbrotamento, a caixa de
tomate ainda estava em torno de R$100,00 e retirar cacho de duas carreiras de tomate geraria
um impacto considerável na produção.
Importante pontuar que esse cuidado na explicação e na lida de uma lavoura não tinha
acontecido antes com outras plantações, tanto que minha técnica com a enxada nunca foi uma
questão 113 para Deinha, mas não tardou para eu descobrir que minha performance era
aceitável diante da situação dela, de uma produtora que trabalha solitariamente. No fim 2016,
ao me oferecer a ajudar uma família de São Lourenço - em que pai e filho trabalhavam na
roça juntos covando nos canteiros para plantar couve flor – deram-me uma enxada para
começar a covar, mas tão logo comecei, já fui interrompido e advertido que estava fazendo
tudo errado. Após tentarem me ensinar a técnica correta, que consistia em movimento de
113

A forma como abria as covas, capinava, roçava, entre outras atividades realizadas com a enxada, eram
consideradas satisfatórias por ela, sempre incentivando dizendo que ia pegar o jeito. E sempre quando Romário
aparecia ela falava, "olha só, tá aprendendo viu".
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punho no cabo quando a enxada entrava na terra, que a revolvia de forma específica, e de
falhar em algumas tentativas, fui logo relegado a somente observar a ação, ao menos valeu o
pequeno registro.
Filmagem de Campo. Pai e filho
covando em São Lourenço. 43seg.
https://youtu.be/TQNryC7AxNQ

6.5 Adubação/ esterco.
As culturas também precisam ser adubadas, Deinha sempre se ocupava da adubação
das lavouras e existem também diferentes formas de classificar a adubação. Uma delas é pelo
tipo do adubo, que localmente é chamado de adubo químico e adubo orgânico, este último
quase em sua totalidade é o esterco de galinha ou de vaca. O adubo químico é, na agronomia,
chamado de adubo mineral, ou ainda, fertilizante. Ambos podem ser comprados no Ceasa.
Muitos adubos orgânicos são simples de serem produzidos, mas as famílias não
investem nessa produção pelo motivo que já foi descrito aqui, que é a exigência de horas de
trabalho. Ainda, há produção na região e a venda é feita nas casas agrícolas, em 2016, um
saco de esterco de galinha com trinta quilos custava R$8,00.
Outra forma de classificação do adubo é quanto ao seu uso, que pode ser de terra, para
utilização logo antes da plantação ou até em conjunto com o plantio na terra; pode ser adubo
de cova, que é utilizado na cova já com a planta em desenvolvimento e, por último, o adubo
foliar, que é feito com pulverizador e confunde-se em categorização com o próximo tópico,
sendo o ato chamado de sulfatar.
A utilização de adubo orgânico, segundo alguns produtores mais velhos, sempre foi
prática difundida. Já a adubação química, cresceu na região em conjunto com o trabalho dos
extensionistas, com a difusão dos conceitos da revolução verde, com a mudança dos tipos de
plantio e a consolidação da área como cinturão verde da região da região metropolitana.
Contudo, ela já é considerada de certa maneira tradicional, sendo largamente utilizada desde a
década de setenta, lembrando a identificação dos produtores como convencionais.
Outra forma, que não chega a ser considerada adubação, mas Deinha disse que
fortalecia a terra, é usar matéria orgânica vegetal, em bom “biquês”, o mato e o resto de
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plantação anterior, já que o trator com a pá rotativa permite picotar e revolver essa vegetação
na terra.
Os adubos e o esterco são usados para fortalecer a planta, como Deinha algumas vezes
me disse. Ela me explicava como e porque utilizava determinado produto, mas eu tinha
dificuldade de entender no começo as categorias que ela usava e, por isso, a explicação dos
mais jovens, principalmente Mirinha, ajudou-me a criar um panorama do uso. Lembrando que
Mirinha e outros jovens são formados técnicos agrícolas e tiveram contato com uma formação
agronômica.
De maneira geral, Deinha classifica a adubação em adubo de terra, cova e foliar, sendo
este último feito através de pulverização. De toda maneira, Mirinha explicou-me algumas
vezes e pacientemente que as plantas precisam de determinados nutrientes para crescer O
processo começaria na preparação da terra, que não se basta pela correção do PH, o cálcio,
por exemplo, é um nutriente mineral que a planta precisa.
A explicação agronômica é um pouco mais complexa e também sempre aberta a
debates e novas técnicas, principalmente quando se adentra a discussão da agricultura
orgânica, mas, de forma resumida, as hortaliças precisam retirar do solo micro e macro
nutrientes. Essas características têm relação com a quantidade que a planta precisa, sendo
assim, os macro nutrientes são absorvidos em maiores quantidades e os micronutrientes em
menores quantidades. Os macro nutrientes ainda têm uma diferenciação entre principais e
secundários. Segundo Filgueira, os macronutrientes seriam principais: azôto; fósforo e
potássio/ secundários: cálcio, magnésio e enxofre. Os micronutrientes seriam: boro, zinco,
molibdênio, cobre, manganês, ferro e cloro (FILGUEIRA, 1981). As olerícolas destacam-se
novamente na adubação em oposição às grandes culturas, se anteriormente já havia dito que a
horticultura tem a maior lucratividade por hectare, por outro lado:
As culturas oleráceas absorvem, geralmente, maior quantidade de
macronutrientes, e também de micronutrientes, por hectare cultivado, e ainda
por cima em menor espaço de tempo, em relação às grandes culturas.
(FILGUEIRA, 1981. p. 81)

Em relação ao seu uso e às atividades diárias, a adubação não é tão demandante (pelo
menos em relação ao trabalho, porque uma adubação química é bastante cara), podendo ser
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rapidamente realizada, exigindo mais força física no carregar os sacos de esterco (trinta e
cinco quilos) para a área da lavoura. Esse fato também era outra característica distintiva de
Deinha e muitos outros produtores comentavam comigo sobre sua força, um deles, exmorador do Três Picos e atualmente em São Lourenço: "aquela mulher faz tudo, carrega saco
de esterco o dia todo e no dia seguinte tá de pé de novo".
A adubação, no entanto, necessita de outra tarefa quase que imediata e que acaba
demandando trabalho, após o uso, principalmente de esterco, a plantação tem que ser molhada
para não queimar a planta. Deinha disse que antigamente jogava o esterco e ainda abanava a
planta com galho de mato antes de molhar pra não queimar.
Os sacos de adubo costumam ser maiores, os que Deinha comprou para plantação de
tomate tinham cinquenta quilos cada um. A utilização era feita com o enchimento de baldes
que eram levados até a plantação e, de lá então, jogados no pé.
O carregar de sacos pode também ser facilitado pelo uso de carros de mão em terrenos
mais planos, como também com o uso de tobatas e de motos adaptadas para fazer pequenos
deslocamentos com pequenas cargas. No caso do terreno que trabalhei, as partes mais altas
demandavam bastante esforço no deslocamento com os sacos e com os baldes, estes últimos
com menos peso, mas com mais idas e vindas para reabastecê-los.
O que mais se destacou para mim no uso do esterco foi a plantação da salsa que,
segundo Deinha, precisa estar adubando exatamente por ser uma planta que é cortada e depois
volta a crescer. Por outro lado, para o tomate, ela novamente buscou informações com seu
filho mais velho, Altair, que aconselhou o uso de um adubo químico específico, comprado na
Resende, e uma forma de usar sem "abusar da quantidade", que visava o melhor controle do
nitrogênio e do potássio, necessários para a planta sem causar a salinização do solo que é
importante na fase de enraizamento.
O caso do tomate é um pouco diferente dos demais produtos plantados em razão do
volume da produção. É uma lavoura feita por muitos produtores da região e é uma das
olerícolas mais plantadas e valorizadas para consumo no Brasil. Assim, as técnicas de cultivo
contam diretamente com o incremento tecnológico, já que, como descreveu Altair para mim,
fora da região, em São Paulo, Minas Gerais e em Paty de Alferes, no Rio de Janeiro, existem
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fazendas que plantam tomate com até um milhão de pés e os investimentos em tecnologia
para melhoria da produção são altos.
6.6 Sulfatar
A categoria sulfatar é usada para descrever o ato de pulverizar a plantação com alguns
tipos de produtos, podendo ser químicos ou orgânicos e com diferentes objetivos, desde
defensivos até micro e macro nutrientes.
O uso da categoria sulfatar é bastante normal, sendo poucos os que falam que vão
pulverizar. O termo é empregado provavelmente porque historicamente o sulfato de cobre tem
sido muito utilizado tanto como fonte de nutriente como fungicida na horticultura.
O ato de sulfatar pode ser feito de duas maneiras, uma com o "motor" e outra com a
"máquina". O motor é um dispositivo motorizado à combustão (a maioria de gasolina e óleo,
conhecido como motor dois tempos) em conjunto com uma bomba de sucção, sendo
composto, de forma geral, por polia, manômetro, regulador de pressão, mangueira de sucção e
filtro. As casas agrícolas e fabricantes chamam de pulverizador estacionário, são de diversas
marcas e modelos, alguns são móveis, tendo suas armações presas sobre rodas, como um
carrinho de mão. Alguns modelos mais recentes vêm com reservatório para colocar o produto
a ser pulverizado bem como a mangueira.
O que Deinha utilizava pertencia ao filho, possuía um reservatório à parte, um barril
de PVC, onde ela fazia a diluição do produto a ser sulfatado. A mangueira utilizada, que saía
da bomba, também foi comprada separadamente do pulverizador. A aplicação com o motor é
mais rápida e demanda menos esforço, já que o acionamento da bomba é motorizado e não
mecânico, porém Deinha não tinha o regulador da saída, o que demandava certa pressa para
não desperdiçar produtos caros, como foi o caso do fungicida, que precisou ser utilizado no
tomate. Deinha, contudo, preferia utilizar a máquina na maioria das lavouras, utilizando o
motor no tomate por causa da extensão e necessidade de uniformidade da aplicação, também
por ser uma lavoura com mais investimentos e com maiores expectativas de lucro.
A máquina consiste em um reservatório, normalmente dividido em duas partes, onde é
feita a diluição do produto a ser utilizado. O reservatório fica seguro apoiado nas costas do
produtor, como uma mochila, com duas alças presas no recipiente que passam pelos ombros.
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De um lado do reservatório, existe uma alavanca que aciona o mecanismo de sucção e
dispersão e, do outro lado, a mangueira com a ponteira, por onde o produto é borrifado.
Sulfatar também pode ser um tipo de adubação, a foliar, e observei Deinha sulfatar
com esse objetivo em diversas culturas. Os principais produtos utilizados por ela são o boro e
a bordalesa114 . Esta última, segundo Deinha, é muito boa para planta e ela utilizou muito
quando plantava orgânico. Para utilizá-lo, ela o diluía usando água o óleo vegetal que, além
da função de diluição, também facilita a fixação na planta, já que tem uma consistência
viscosa. O uso do óleo vegetal tem ainda outra função, que é a de proteger determinadas
plantações, em especial as de cabeça (brócolis e couve-flor) do excesso de chuva.
Contudo, na região, quando se fala sulfatar comumente se refere ao uso de
remédios 115 , que seriam os defensivos 116 , ou ainda veneno, segundo alguns, sendo estes
pesticidas, fungicidas e até herbicidas, como o mata-mato, citados anteriormente. O uso destes
é objeto de grande discussão atualmente por conta da liberação de produtos considerados por
outros países como nocivos à saúde. Por outro lado, os produtores reclamam que a ANVISA
não libera o uso de nenhum tipo de defensivo para determinadas culturas.
Certo é que são utilizados, alguns tipos liberados em outros países, mas que, mesmo
assim, alguns técnicos agrícolas que conheci e que são da região afirmavam que havia
exagero no uso por parte dos produtores que, mesmo orientados para utilizar menos, iam de
acordo "com o vizinho" ou com alguém de sua confiança que disse que utilizou. Por fim, é
certo que o uso de defensivos é mais elevado nas culturas mais lucrativas, ou, melhor dizendo,
naquelas em que os produtores apostam que terão mais lucro, gastando, assim, mais para ter
um produto dentro dos melhores padrões.

114
Bordalesa é um composto de Sulfato de Cobre e Cal diluído em água e no óleo vegetal, que, além de
nutriente, é um fungicida.
115
Ouvi alguns agricultores usar essa categoria "remédio", durante um tempo pressupus ser uma forma
estratégica de se referir aos produtos utilizados para combater pragas em geral, evitando conotação negativa de
agrotóxico. Após pedir explicação a uma agricultora sobre porque chamava de remédio, recebi uma explicação
bastante simples e convincente, a partir da visão do produtor, segundo ela, o produtor planta e cuida da lavoura
e, quando ela adoece, precisa de um "remédio" para melhorar e completou: "ninguém vai na farmácia pedir um
veneno, tem remédio que só vai com pedido, mas a turma chama de remédio, é a mesma coisa na roça."
116
Os defensivos são controlados pela ANVISA. Alguns destes têm uso específico para um tipo de cultura,
outros podem ser usados em mais de uma. O uso de produtos não permitidos em uma plantação enseja a
destruição da lavoura por agentes de fiscalização.
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6.7. Dois dias, muitas atividades
Neste tópico, agrupo alguns acontecimentos e representações que ajudam a
exemplificar a faina diária e seus ritmos. Assim, por meio da breve narrativa de dois dias de
trabalho na lavoura é possível destacar aspectos centrais do que é ser agricultor convencional
na região. Mostrando como a diversificação faz com que o produtor opere com culturas em
diferentes etapas do seu ciclo de desenvolvimento e de como a colheita/ venda costuma ter a
prioridade como ação dentre estas etapas. Estes acontecimentos estão agrupados em um série
de eventos ao longo de dois dias no começo de março de 2015.
Numa terça-feira de manhã, no primeiro dia de março, acordo às 6h com o despertador
do meu celular, sabia que o dia começaria cedo, Deinha queria fazer algumas atividades
porque, no dia seguinte, teria que levar carga ao CEASA. Desta forma, pulo da cama sem
muito tempo a perder, vou ao banheiro, jogo uma água no rosto para acordar e escovo os
dentes.
Em ato contínuo, começo a colocar minhas roupas de roça, que ficavam penduradas na
arara perto da porta. Coloco a calça de tactel, minha camisa de manga comprida, calço uma
meia grossa, coloco minha bota de borracha e pego, antes de sair, meu boné117. Ao sair de
casa, sinto que é uma manhã com temperatura agradável e com um pouco de cerração, dirijome até a casa da Deinha. Ao dar a volta pelo lado da casa para entrar pela parte de trás, já
escuto a água da bica da pia118 rolando e já podia sentir o cheiro de café. Anuncio minha
chegada com um "tem pão velho aí?" e sou recebido com uma provocação em relação ao meu
horário de despertar "bem que falaram que você é bom de cama hein!?119".
Apenas ri e dei bom dia, após receber o comprimento de volta, sentamos à mesa para
comer, como Mirinha tinha passado no mercado Guti de Santa Cruz no dia anterior, tínhamos
à disposição pão e requeijão juntamente com o café preto. Tomamos o café e conversamos um
pouco. Ela me disse que já tinha ido para roça colocar o molhador120 no tomate e que daqui a

117

Havia deixado o chapéu de palha que comprei com Deinha, já que, segundo ela e Romário, o chapéu que
utilizava era de mulher.
118
Na casa de Deinha e de muitos moradores, na cozinha não se tem pia, esta fica na área da parte de trás da
casa, com acesso direto da cozinha. Muitos também mantêm o uso de banheiras antigas de ferro esmaltado como
pia/ tanque.
119
Piada de duplo sentido, que queria dizer que eu era preguiçoso e não acordava cedo, por isso era "bom de
cama". Apenas uma das piadas do arsenal de Deinha.
120
O molhador tinha que ficar amarrado num pedaço de madeira para ganhar elevação e poder molhar sobre os
canteiros, que já estavam grandes.
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pouco teria que mudar de lugar, já que um só dispersor não era suficiente para irrigar todos os
canteiros.
Fomos então para roça, mas antes passamos no rancho para pegar os sacos de esterco
que íamos colocar na salsa. Segundo Deinha, a salsa precisava de esterco para ficar forte, as
moitas já estavam com uns vinte centímetros e estava na hora de usar o esterco para ganhar
volume. Os sacos de esterco foram comprados por Romário alguns dias antes, na loja em que
ele têm crédito no CEASA.
O esterco comprado era feito de fezes de galinha e ficava em sacos grandes com 35kg.
Começamos então cada um com um saco "na cacunda", indo até a parte mais alta da
plantação. No começo da rua mais alta, Deinha abriu o saco e me mostrou a quantidade (um
punhado) que deveria ser jogada, evitando cair muito sobre as folhas, eu fiquei duas ruas
abaixo, já que, de uma rua jogávamos o esterco em dois canteiros, um em cima e outro
abaixo. Assim, íamos arrastando o saco pela rua e jogando esterco nas covas, dois canteiros
por vez. Á época, eram por volta de trinta e três canteiros, sendo que os mais altos eram os
mais compridos (aproximadamente trinta e cinco metros) e os mais baixos os mais curtos
(aproximadamente oito metros).
Quando estava por terminar meu saco de esterco, Deinha já havia terminado o dela,
mas, ao invés de pegar outro imediatamente, ela foi até a lavoura de tomate, mexeu nas
conexões das mangueiras e pegou o molhador, que estava na parte alta do tomate, trazendo-o
para perto da salsa. Ela, então, fez a ligação da mangueira e começou a irrigar o tomate na
parte mais próxima da salsa, quando ela terminou, desceu para pegar mais um saco de esterco.
Como eu também tinha acabado o meu naquele momento, desci para pegar mais um. Ela me
explicou que tinha esquecido de mudar o molhador e que não ia molhar tanto essa a parte do
tomate. Perguntei para ela porque não deixar lá molhando. Ela me explicou que a salsa
queima com o esterco e que, após jogá-lo, tem que colocar o molhador. Disse que ainda
estava cedo e que, quando nós acabássemos com o segundo saco, ela ia passar a água na salsa.
Com isso, o tomate da parte baixa ia receber pouca água.
Continuamos com o trabalho e, enquanto ainda faltava um pouco do meu segundo
saco de esterco, Deinha já estava correndo roça a fora molhando a salsa. Fomos nesse ritmo
até por volta das onze horas. Neste momento, quando estava concentrado no meu punhado de
esterco na salsa e no arrastar deste pela rua, escuto alguém falando algo à distância, olhando
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em direção à Deinha, percebi que ela olhava para casa, de onde vinha a voz de Mirinha,
gritando que estava sem água. Deinha pede para ela esperar um pouco e fala para eu parar,
que já devia estar na hora do almoço, ela então trata de molhar a salsa que estávamos
adubando para somente depois ir mexer na conexão e liberar água para a casa. Ao passar por
ela, indo em direção a casa, ela diz rindo: "deixei Mirinha sem água".
Como não ia ficar na roça na parte da tarde, passei em casa para tomar um banho, já
que estava muito suado e sujo de esterco. Quando chego na casa de Deinha, ela ainda está
terminando de esquentar o arroz e o feijão do dia anterior e preparando um brócolis que ela
pegou na roça. Quando cheguei, falei do cheiro de esterco que não saia das mãos, elas me deu
então um limão cortado ao meio, já com aparência de espremido, para passar nas mãos e em
volta das unhas para tirar o cheiro.
Mirinha estava de banho tomado e esperando o almoço, ela não tinha podido adiantar
o almoço porque estava fechando o projeto de uns produtores, que precisava levar a eles na
parte da tarde e verificar a documentação. Deinha, então, prepara um ovo para cada um de nós
três e, com o almoço pronto, servimo-nos. Na conversa, Mirinha diz que os produtores que ela
ia visitar são de São Lourenço, pergunto para ela se ela podia me dar uma carona, já que na
associação da localidade tinha uma internet boa e eu precisava trabalhar. Após o almoço,
enquanto estamos conversando, alguém chama de frente a casa. Era Rose, esposa de Zezinho
do Abrigo Três Picos, pedindo um alface. Deinha tinha um pouco plantado para consumo
próprio e foi até a roça para pegar, eu a acompanhei, as duas conversaram um pouco. Deinha
lhe deu dois alfaces, e logo pediu desculpa para Rose, falando que tinha que terminar ainda
naquele dia o esterco e falou com ela que no dia seguinte era dia de mercado e tinha que levar
os produtos pedidos pela Margarete, e que o tomate precisava de cuidados e de irrigação, o
que teria que ser feito na parte da tarde do dia seguinte.
Mirinha sai de casa já pronta, despeço-me das duas e vou rápido à minha casa para
pegar o material de trabalho. À noite, de volta a casa de Deinha, noto que a Saveiro do
Romário está em frente da casa, mas, quando entro, ela fala que ele não está, deixou o carro lá
porque Deinha pediu para levar carga para Margarete e que Mirinha é quem ia dirigindo.
Na manhã seguinte, meu ritual de acordar e sair para roça diretamente repetiu-se, com
a exceção de que neste dia acordei mais tarde, por volta das 07:30h. Quando saio de casa, já
vejo Deinha, mas desta vez acompanhada de Mirinha, arrancando a cebolinha e colocando-a
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no tabuleiro de plástico, vou direto até lá, mas Deinha afirma que já estão acabando e que era
para eu ir tomar café que elas já estavam indo.
Assim foi feito e conversamos brevemente, Deinha explicou que não precisava
amarrar a cebolinha em molhos porque Margarete121 comprava por quilo, o que facilitava e
agilizava a colheita. Ela ainda teria que tirar umas cento e cinquenta cabeças de brócolis,
perguntei se não era por quilo, ela respondeu que sim, mas que Margarete pedia um peso
aproximado e que a cabeça pode ter entre um e dois quilos, já que também é cortada à
distância de quatro dedos da cabeça, incluindo assim, parte do talo e as folhas.
Fomos então para roça, desta vez Mirinha ficou em casa, e comecei a cortar os
brócolis que estavam bons, como já havia cortado antes, estava confiante em fazer a operação,
mas fui rapidamente advertido "esses aí tão muito grandes", com certa curiosidade perguntei
se não era assim, porque da última vez tinha sido e ela me explicou "mas da outra vez foi pro
panhador né, vai pra vender no mercado" e me disse que, como eles pedem, o produto tem
que ter um padrão bom. Continuei com o corte de acordo com o que ela tinha pedido. Fomos
juntando as cabeças na terra e, quando deu por volta da metade, levamos as gaiolas para a
terra e fomos colocando as cabeças ali para depois descer com elas para a frente do rancho.
Após uma breve pausa para mais um café, voltamos e repetimos a operação de corte e
transporte, retornamos a casa mais uma vez, mas agora para o almoço, por volta das 11:00h
da manhã.
Mirinha já havia começado a cozinhar e não demorou para que Romário chegasse para
almoçar também. As jocosidades de sempre foram o centro das conversas e, após o almoço,
continuaram enquanto Romário botava a carga (dois tabuleiros de cebolinha e vinte e cinco
gaiolas com brócolis). No meio da operação de botar a carga, Deinha lembrou-se da taioba,
que no PAA é comprado como couve. Ela e Mirinha cortaram e amarraram algumas folhas de
taioba e colocaram junto com a carga. Romário estava com a moto dele e não ia para o
CEASA, peguei a moto de Mirinha e segui as duas até o Banco de Alimentos no CEASA.
Lá, ajudei a descarregar e a anotar a quantidade pesada, no local, os produtos saem dos
acondicionamentos que estão para ter o padrão do PAA: ou em sacolas, ou em caixas de
plástico, assim, o trabalho era tirar das gaiolas e passar os brócolis para as sacolas plásticas do
programa, do mesmo modo com a cebolinha e a taioba. Verifiquei também a carga sendo
121

Responsável pelo PAA até 2017.
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pesada, os brócolis foram pesados ainda nas gaiolas, diminuindo o peso destas ( menos dois
quilos). Foram 195kg de brócolis, 12kg de taioba e 52 kg de cebolinha.
Deinha ainda ficou lá um tempo, vendo o seu saldo122 e depois saiu para conversar
com seu filho mais velho, que estava num estande da Resende, ao lado das pedras, que
demonstrava algumas novas sementes de tomate. Ficamos no mercado mais um pouco e
depois retornamos ao sítio, onde Deinha continuou com a irrigação do tomate e eu fui para
casa para fazer anotações.
6.8. Insumos, Serviços e "Pendura":
6.8.1 Sementes e mudas naturais
Como visto no capítulo anterior, os insumos utilizados são variados. As lojas agrícolas
do CEASA e outras em algumas localidades oferecem grande variedade de produtos
necessários para lavoura. Nas estratégias que observei com Deinha, dentre outros produtores,
alguns insumos não são comprados, mas são adquiridos por empréstimo, doação ou, ainda,
produzidos pelos agricultores.
Um destes produtos que podem ser produzidos pelos lavradores são as sementes. A
maioria deles prefere, entretanto, comprar as sementes e mandar para as estufas da região para
fazer as mudas. Alguns produtos, como é o caso da salsa, podem ter suas sementes retiradas
da terra, se deixadas ali até completarem o seu ciclo e pendoar. No caso da Deinha, a vi
procedendo das duas maneiras com a salsa, comprando as sementes e retirando sementes da
própria plantação, ao final do seu ciclo.
Deinha procedeu dessa última maneira quando eu não estava mais em campo, mas, em
uma visita furtiva em 2018, encontrei-a em frente de casa tirando as sementes dos arbustos
secos da salsa. Ela explicou que Altair falou para ela em agosto que o preço da semente estava
alto e, por conta disso, ela resolveu deixar a salsa pendoar e, no final do ano, começou a cortar
com a foice, retirando as sementes.
De forma geral, os produtores optam pela compra por causa da redução do tempo de
trabalho necessário para pegar as sementes e secá-las. Outro fator que também contribui é que
muitas destas sementes compradas produzem produtos, ou frutos, como no caso do tomate,
122

Na época do campo, o PAA comprava até 7.500 reais por ano de cada produtor.
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cujas sementes não podem ser aproveitadas. Deinha constantemente recorda o "tempo
antigo", em que havia pouca necessidade de compra de sementes, mas afirmou que: "hoje em
dia você vê um tomate bonito desses, mas se tirar a semente não pega... E se pegar e der, vai
ser só tomate pequeno, sem valor" .
Algumas culturas, porém, ainda podem ter sementes recolhidas e com capacidade de
produção. Os produtores mais antigos, e muitos deles já aposentados, mantêm a prática. Desta
forma, familiares e compadres podem obter através de doação as sementes. Como nem todas
culturas são produzidas a partir de sementes, também se pode conseguir mudas naturais,
cabeças ou dedos para plantar. No caso de Deinha, a vi conseguindo dentes de alho, ervilha
(ervilha seca) e as mudas (naturais) de couve mineira e cebolinha, todos obtidos com Luzia
"di" Julio Melo123, com exceção da cebolinha, que Mirinha que conseguiu com Leomir, então
Presidente da Associação de São Lourenço. Em casos como esse de Deinha, o produtor tem a
escolha, se ele tiver acesso a alguém que produza, pode acionar suas relação para conseguir a
semente sem comprar, suprimindo a necessidade de dispêndio financeiro.
Há também a troca de sementes e mudas de alimentos que não tem mercado e que são
consumidos pelos moradores da região tradicionalmente. Plantas como o milho branco,
cebola pirulito e couve manteiga são exemplos de produtos consumidos pelas famílias, mas
que não são vendidos. Esses produtos também são transformados na região e podem
novamente fornecer alimentos tradicionalmente consumidos, como a farinha de milho branco,
apreciada por muitos.
No entanto, está cada vez mais "dificultado" conseguir sementes e certas plantas, cada
vez mais, a produção depende da compra de sementes industrializadas. Para o produtor, a
escolha entre conseguir/ produzir a semente ou comprá-la envolve contrabalancear suas
necessidades de tempo, força de trabalho e dinheiro, decidindo como vai agir. Na maior parte
dos casos, a escolha é pela semente comprada nas casas agrícolas. Os produtores salientam
dois aspectos são importantes para não trabalhar com sementes da própria planta, a qualidade
das sementes, alguns produtos como tomate, têm sementes industrializadas que apresentam
maior produtividade (frutos por milhar de pés) e também menos horas de trabalho dedicadas
para retirar as sementes. Assim, os ganhos de tempo e aumento produção compensariam os
maiores gastos financeiros.
123

Luzia esposa do falecido Julio Melo.
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Em seu texto, Musumesci também identifica essa característica de insumos como
mercadorias a serem compradas como cada vez mais crescente, lembrando que a sua pesquisa
é da década de 80 e supõe um lado negativo do processo, de qualquer forma, sigo a citação
para exemplificar a importância dos insumos industriais na horticultura:
A impossibilidade, no caso da olericultura, de se produzir sem a utilização de
certos insumos cujo preços vêm aumentando vertiginosamente, a falta de
alternativas técnicas, a incapacidade de previsão e controle dos gastos - tudo
isso, confrontado às oscilações, também imprevisíveis, e ao crescimento real
nem sempre positivo dos preços das olerícolas, materializa para os
agricultores a sensação de uma grande dependência face a forças externas: os
intermediários, as multinacionais, o governo pouco eficiente ou
decididamente descomprometido com a agricultura, e assim por diante. Mas
não é como retração para fora das trocas mercantis que se pensa ou idealiza
uma maior "autonomia", e sim no próprio mercado, pelo acesso a condições
mais favoráveis, pela eliminação ou redução da "troca desigual" - com o
governo controlando os preços dos insumos e as margens de comercialização
no atacado e no varejo, com um zoneamento da produção que evite picos de
superoferta, com um sistema de informações mais confiável, etc.
(MUSUMECI, 1987 p.102)

As sementes industrializadas são parte destes insumos comprados nas casas agrícolas,
como visto no capítulo anterior. Existe, ainda, uma série de produtos químicos, entre eles
defensivos e nutrientes, que são bastante utilizados pelos produtores. Sendo estes grandes
consumidores destes produtos e também os agentes nesse comércio, a maioria dos vendedores
e técnicos das casas agrícolas do CEASA são da região.
6.8.2. Serviços
Na região, há também o crescimento da prestação de serviços e da especialização da
produção, o maior exemplo disto são as estufas, alguns produtores investiram na construção
de estufas para a criação de mudas de culturas para lavoura. Em quase todos os casos, o
dono/dona da estufa recebe do produtor a semente que ele deseja transplantar e faz então o
processo de produção da muda na estufa.
Nas estufas, as sementes são plantadas em substratos específicos que contêm os
nutrientes e o balanço de PH para o tipo de muda, estes substratos podem ser feitos pelos
próprios donos de estufa, no entanto, o mais comum é a compra de substratos convencionais
em sacolas diretamente nas casas agrícolas do CEASA. Estes substratos são distribuídos em
"placas" de isopor que tem duzentas covinhas, Nelas são colocados os substratos, ali também
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são colocadas as sementes, nestes substratos é que a muda nasce e cresce. Normalmente, os
produtores que querem plantar a partir de mudas, compram ou adquirem as sementes e levam
para uma das estufas da região.
O preço é dado pelo milheiro (cinco placas) e varia de acordo com o produto – entre
R$ 20,00 e R$ 50,00 o milheiro - a maioria das estufas trabalha desta forma, sob encomenda
do produtor e com as sementes trazidas por eles, mas já houve proprietários de estufas que
ofertaram as mudas. Este foi o caso da Mila, de Barracão dos Mendes, jovem formada no
Ibelga e beneficiária do Projeto Novos Rurais, ela construiu sua estufa nas terras dos pais com
financiamento do projeto. Durante um tempo, ela ofertou as mudas prontas de determinados
produtos, utilizando o “boca a boca” e a internet para fazer divulgação. Ela continua
trabalhando produzindo mudas, mas também trabalha como os outros donos de estufa, não
oferecendo as mudas prontas e esperando o produtor ir até ela com a semente. Algumas
estufas maiores também ofertam as sementes, mas é mais comum o produtor comprá-las nas
casas agrícolas.
Como as outras relações comerciais na região, que envolvem a produção agrícola, o
pagamento da muda pode ser feito em até em noventa dias, novamente pela lógica da safra.
Porém, se o pagamento for antecipado, o produtor pode negociar descontos.
Na região, em 2016, registrei cinco estufas. Em Campinas, no Município de
Sumidouro, existe uma estufa que pode atender os maiores produtores da região. Nesta estufa,
a maioria do substrato é feito no próprio local, com o uso de pimentão, produzido pelo dono
da estufa em suas terras, adicionado a outros nutrientes para a composição do substrato. Como
não fiz o levantamento extensivo, provavelmente, há outras estufas na área do Triângulo das
Verduras.
Deinha trabalhou com duas dessas ao longo do meu campo e, em uma, teve problema
com a produção das mudas. Ela deixou quatro milheiros de couve flor para serem produzidas,
porém as mudas foram perdidas por doença, uma bactéria. Ela chegou a um acordo com o
dono da estufa e pegou outras mudas, dois milheiros que, no final, por também estarem
doentes, não produziram bem. Assim, Deinha decidiu não utilizar mais os serviços desta
estufa. O valor da produção de mudas não foi o fator decisivo para o rompimento da
confiança, R$100,00 para os quatro milheiros, mais o valor das sementes perdidas, foram
quatro pacotes de R$130,00 cada, total destes R$ 520,00. A perda da produção pode se dar
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por diversos elementos, condições climáticas, valor de mercado, que pode cair tanto que não
compense a colheita, etc., por isso, no estabelecimento das relações de serviços e comerciais,
é importante a confiança e que, se os acordos forem rompidos, alguma força externa seja
reconhecida como razoável para impedir o cumprimento. No caso das mudas, acima descrito,
não foi o caso.
Mesmo suspendendo a cobrança do serviço e dando outras duas mil mudas (que
também fracassaram), a perda financeira com o valor investido nas sementes foi grande e não
compensada corretamente, assim, houve o rompimento do vínculo, o que foi facilitado pela
oferta do serviço por outros da região.
6.8.3 Tratores
Outros serviços prestados na região já foram abordados nos Capítulos 4 e início deste.
O serviço dos tratores, como mencionado, fica mais a cargo das associações, principalmente
pela flexibilidade no pagamento das horas de uso do trator. Aqui, há outro tipo de relação em
que os produtores membros da associação muitas vezes acabam postergando o pagamento do
serviço, havendo disputas públicas sobre este pagamento. Nas reuniões que participei nas
associações de Salinas, Baixa e de São Lourenço, percebi que esta questão foi mais marcante
nas reuniões de São Lourenço e que o tratamento dado ao problema era um pouco distinto das
formas de negociação de dívidas entre produtores e prestadores de serviços autônomos. Isto
porque a associação cuida dos interesses dos produtores e há uma relação paternalista ou, ao
menos, a expectativa do estabelecimento de um tipo de acordo distinto do que é praticado
entre produtores.
Deinha, por sua vez, já utilizou as duas opções, tratorista e associação, embora sempre
preferisse pagar mais caro, segundo ela, por causa do menor tempo de espera, pois os
produtores estão sempre demandando o uso do trator e, além disso, porque com a contratação
de um tratorista, ela se sentia mais livre para poder cobrar a realização do serviço do modo
como queria.
Por último, a prestação de serviço direto na lavoura, por meio da contratação de diária,
também abordado no Capítulo 4, comumente é feita nos momentos em que a lavoura
demanda mais horas de trabalho, porque o serviço deve ser feito rapidamente, por demanda
do mercado ou razão biológica. As contratações mais comuns que vi foram para a colheita.
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6.8.4. pendura / crédito
A forma da compra e da relação estabelecida com o comércio regional de produtos
agrícolas é o pendura, crediário. Normalmente, o prazo dado para o pagamento é de noventa a
cem dias; Assim, o produtor pode pegar os insumos necessários como sementes, adubo,
defensivo, entre outros, e pagar após a colheita, uma vez que as olerícolas são de ciclo curto.
As lojas costumam aceitar cartão, mas o pagamento não é feito usualmente com o cartão de
crédito e muitos produtores não possuem cartões de crédito.
A dinâmica dos noventa dias de pagamento é determinada pelo ciclo das olerícolas,
como mencionado, sendo o prazo de noventa dias o equivalente ao da safra de uma hortaliça.
Existe a possibilidade de extensão do prazo, mas não é bom para a reputação do produtor.
Porém, quando o motivo é o não pagamento do atravessador ou alguma dificuldade com a
produção, pode haver uma negociação quanto à extensão de prazo.
De toda forma, é muito raro um produtor encerrar sua dívida/ crédito em uma casa
agrícola, já que a diversificação faz com que os produtores tenham sempre lavouras em
diferentes estágios de desenvolvimento. Assim, se o produtor tiver força de trabalho familiar
disponível e puder plantar diversificado e em quantidade, vai estar sempre indo às casas
agrícolas usando o seu crédito, ou, como dizem, pendurando.
O produtor não obtém o crédito na loja de forma automática, como em toda relação de
crédito, há o prévio estabelecimento da confiança, que pode ocorrer mediante o consumo
elevado e constante, ou em razão da indicação de outra pessoa, ou do conhecimento do
produtor por funcionários ou pelo dono da casa agrícola. Por se tratar de uma região de
muitos parentes e relativamente pequena, o último caso é o mais comum e a reputação do
produtor, não somente como bom pagador, mas também como bom produtor, tem que ser
mantida, até porque estas duas esferas, de ser bom pagador e bom produtor, não estão
destacadas uma da outra.
Deinha tem crédito na casa Rezende e o conseguiu por meio de seu filho Altair, que é
funcionário da rede e trabalha como vendedor, fazendo visitas em toda a região, no estado e
fora deste. Ela também pede a Romário para utilizar o crédito que ele tem em outras lojas,
caso seja necessário adquirir um produto que não tenha na Rezende ou que esteja mais barato
em outro estabelecimento. Romário tem crédito na maioria das lojas, já que, como
135

encarregado das terras do Português, sempre está nas lojas do CEASA fazendo compras de
diversos produtos de uso agropecuário e de construção civil.
No geral, as compras dos insumos são feitas no CEASA-Conquista, onde se
concentram algumas lojas que vendem os produtos agrícolas. Nestas, encontram-se itens de
vestuário, maquinário, remédios, sementes, fertilizantes, entre outros. Alguns produtores
possuem cadastro nestas lojas e conseguem comprar fiado, deixam “pendurado". O "pendura"
é uma prática generalizada entre os produtores, que podem deixar determinado valor a pagar
sem juros por um prazo de até noventa dias. Entre os insumos que mais impactam
financeiramente para o produtor, estão os remédios para lavouras como a do tomate o adubo
químico. Este último é comprado regularmente, já que é usado em quase todas as culturas, e o
seu preço varia, mas custa em torno de R$100,00 um saco de trinta e cinco quilos. O remédio
para a plantação depende da cultura e pode ser emergencial, o preço de alguns chega até
R$400,00 (fungicida para tomate). Assim, em razão do valor, a compra é feita pelo produtor
através do crédito no comércio local. Os vendedores das lojas costumam ser da região e a
busca pelo pendura muitas vezes passa por uma rede de relação familiar e pelo compadrio
destes vendedores com os produtores. Estas relações valem para pendurar os insumos da roça
e também para as compras da casa nos mercados da região.
Muitos produtores possuem crediário não somente nas casas agrícolas. Além do
crédito para lavoura, existe o crédito para os produtos de casa, como referido, que é feito nos
mercados da região. Este não é tão utilizado como o anterior e, comumente, é conferido com a
expectativa de pagamento em um prazo mais curto, ademais, não é uma regra, mas sim uma
exceção e que, portanto, deveria ser pedida.
Esta relação é bastante importante e ajuda manter a produção e o sustento das próprias
famílias, tendo em vista que nem todas elas têm uma fonte de renda fixa, dependendo
exclusivamente da lavoura para os ganhos financeiros. Essa relação de crédito não apareceu
de forma negativa por parte dos produtores com quem conversei, não que eles tenham se
mostrado felizes com a dívida, mas consideram parte normal de sua vida e de sua atividade.
A única menção negativa partiu de um morador de fora e que não trabalha na
agricultura. Segundo ele, a lavoura convencional endivida o seu produtor e as dívidas são
muito altas no mercado, assim, em sua visão, "no final, eles pagam pra trabalhar". Ele usou
esse exemplo em comparação à produção orgânica, referindo-se ao caso de um jovem
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produtor que migrou para o orgânico e, quando plantava convencional, “vivia endividado nas
casas", mas que, com a plantação orgânica, diminuiu a necessidade de compra de insumos,
principalmente a de adubos químicos e de veneno, deixando de ser devedor.
O pendura permite que a produção e o consumo continuem, as relações familiares e as
alianças, muitas baseadas na confiança, mantêm esses vínculos. Mesmo tendo o dinheiro
como o mediador de várias transações, o crédito, supostamente sem juros124, fortalece essas
alianças.
A relação de crédito não ocorre somente do produtor com o comerciante, como
veremos, mas também envolve o atravessador, que tem crédito com o produtor, uma vez que
realiza o pagamento do produto somente após a sua venda no mercado, variando entre uma
semana até um mês o prazo para efetuá-lo, fazendo da confiança, como em todo mercado,
uma característica central para as trocas acontecerem.

124
Sem juros aparentes, quando pago à vista há desconto, levando a crer que os juros já estejam computados no
preço final para o crediário.
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7. “Planto porque tem quem pânhe”
7.1. Colheita e Venda.
As colheitas também são atividades demandantes e encerram o ciclo do produto na
terra, ao menos do produto em si125, pois este tem que ser transformado, em seu formato para
o mercado, em unidade de valor. Cada produto tem uma forma diferente, não somente pela
unidade de valor, mas também pela forma pela qual a colheita é feita. Alguns produtos são
cortados, outros arrancados pela raiz, outros colhidos do pé e, como nas outras etapas, uns
podem demandar mais cuidados em certos aspectos que outros, sempre a partir do ponto de
vista do produtor.
Neste tópico, as duas atividades: de colheita e de venda, aparecem juntas, exatamente
pela característica já mencionada das horticulturas, que é sua alta perecibilidade,
principalmente no caso das folhagens. Sendo assim, a colheita é feita no mesmo dia da venda.
Alguns produtos de caixaria podem ter maior tempo de espera, mas mesmo assim é uma
espera curta, tanto que não há na região casas que tenham galpões para armazenamento da
produção. O caso do tomate foi assim, ficou na garagem 2 dias após o dia da colheita. Desta
forma, quase como ato contínuo ou até entendido como o mesmo ato, a colheita e a venda
relacionam-se diretamente.
O tempo da colheita também não deixa de ser da esfera da própria necessidade da
plantação, já que o produto pode passar rapidamente do ponto de colher. Amadurecendo
demais, pendoando, saindo, assim, dos padrões comercializáveis, o que gera uma pressão
maior para sua venda.

125

Algumas plantas continuam vivas e produzindo, mas o produto que foi colhido encerra seu ciclo produtivo.
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Mais uma vez, a salsa aparece para muitos como um produto complicado de se
trabalhar. A colheita demanda cuidados, por ser um produto muito delicado e suscetível às
condições climáticas, além disso, é preciso cuidado em seu armazenamento, principalmente
com a exposição solar e nos dias de calor. Também por ser altamente perecível, a salsa tem
que ser cortada no dia de sua venda, como exceção, é possível que seja cortada no final de
tarde do dia anterior. Na maioria dos casos, ela é entregue diretamente aos panhadores,
revendedores de produtos agrícolas que, em geral, utilizam pick-ups e vão até a plantação
para buscar. Mesmo os produtores que tenham pick-up preferem escoar a produção da salsa
diretamente pelos panhadores126.
O corte, a seleção e a amarração compõem um processo de esforço constante,
principalmente da coluna, já que o produtor fica em pé com o dorso abaixado para fazer o
corte, levantando e abaixando repetidamente num processo que pode durar três horas ou mais.
A salsa tem que ser cortada a pouco sol, por ser bastante delicada. Desse modo, o corte é feito
ou no fim da tarde e começo da noite ou na parte da manhã bem cedo, às vezes até mesmo
antes do amanhecer.
O ato do corte é simples de ser feito, seguram-se os talos de um pé unindo-os com o
fechar dos dedos, quando eles já estão com vinte a vinte e cinco centímetros de altura, cortase na base, deixando ao menos cinco centímetros. A atenção que a salsa demanda está
também na seleção das folhas. Após o corte dos talos de um pé, e até mesmo antes e durante o
ato, o produtor já vai fazendo visualmente a seleção das folhas, que devem estar com uma
aparência uniforme, com o mesmo tom de verde, e sem pintas127. Assim, puxam-se as folhas
que estejam amareladas e pintadas por cima, retirando as folhas e talo no mesmo puxar. Um
produtor de salsa experiente na plantação já sabe quantos pés serão necessários para formar
um molho. Normalmente, é mais de um, podendo o segundo pé ser unido ao molho até por
inteiro, por causa da má qualidade das folhas.
Durante os dias em que participei da coleta da salsa, na lavoura da Deinha e na do seu
filho, Romário, observei como eles procediam. Normalmente, cortando o primeiro pé e
prosseguindo diretamente ao segundo corte, nesta segunda ação, já pegavam a quantidade que
previam ser suficiente, só então retiravam as folhas ruins e, com o molho pronto, no tamanho
126

Mais à frente, tratarei dos circuitos preferenciais de algumas culturas que pude acompanhar na lavoura de
Deinha ou com outros produtores.
127
Pintas são manchas de coloração marrom/ bege, que aparecem nas folhas e são causadas por fungos, existe
também uma praga e insetos (chamados pulgões), que mancham e furam a folha da salsa.
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necessário, procediam com a amarração, feita com fita plástica 128 . As folhas descartadas
ficavam na rua mesmo, onde apodrecem rápido, sendo retiradas na próxima capina.
Ao longo das colheitas, percebi que o tamanho do molho variava, Deinha explicava
que Tiquinho, o panhador, é quem pedia ou mais cheio, ou menor, sendo a medida do molho
dada pelos talos, que se refletia de forma meio que padronizada nas folhas. Tiquinho, por sua
vez, procedia assim porque, como revende a salsa para outros distribuidores e atravessadores,
eles o pediam um molho mais robusto ou não. Tiquinho também analisava no local onde
entregava a salsa como estavam os outros molhos, que haviam sido entregues por outros
intermediários.
Como ele me explicou, a variação de tamanho ocorre em razão da oferta de salsa no
mercado. Quando a salsa está em falta e com o preço mais alto, o tamanho do molho tende a
diminuir, já que os diferentes atores que circulam a salsa, ou o cheiro verde, tem que lidar
com uma demanda do varejista maior do que a oferta do produtor. Por outro lado, quando há
uma fartura na produção, o tamanho do molho cresce e o seu preço diminui.
O panhador também é quem solicita a colheita, normalmente, pedida no dia anterior
pela manhã ou, após buscar a salsa colhida no dia, já deixa arranjada a quantidade de molhos
que vai querer para o dia seguinte. Se necessário, ele conversa com o produtor sobre o
tamanho dos molhos, ou sobre a qualidade das folhas.
Certa vez, presenciei o panhador Cristiano chegando de carro no sítio, ele ficou
somente na estrada e Deinha foi até lá, eu fui junto para cumprimentá-lo e pude ouvir a breve
conversa. Ele, do carro, viu a plantação e achou que ainda não estava no ponto para colheita,
Deinha disse que já dava para cortar, mas ele pediu para ela "segurar mais um pouquinho".
Com o tempo, percebi que não existe fato objetivo que possa definir essa controvérsia dos
dois. Presumi que a salsa estava em fartura no mercado e que Tiquinho tinha outros
produtores com uma salsa melhor naquele momento, por isso, optou por não pegar a salsa da
Deinha naquele dia. Outro tipo de interação ocorreu em uma manhã, ele passou na colheita e
avisou que a salsa estava vindo pintada e pediu para Deinha "caprichar mais" na seleção.

128
As fitas são compradas em rolos e os produtores as cortam na medida desejada, no caso da salsa, em torno de
30cm.
140

Como é o panhador quem pede a colheita e determina a quantidade 129 e, de certa
forma, a qualidade, da salsa, o produtor faz a contagem, ao mesmo tempo em que corta e
amarra. Assim, padronizam-se algumas ações para que a contagem seja mantida e não seja
preciso recontagem de molhos a todo momento. Com Deinha, variávamos a quantidade de
montes, mas era sempre a mesma quantidade, por exemplo, fazíamos montes de molhos de
vinte, cada um com o seu, isso facilitava o trabalho porque, se um de nós perdesse a conta, era
só recontar o montinho que estávamos apinhando.
A quantidade pedida, que observei em relação à Deinha com Tiquinho e a Romário
com Laerte, variava entre cem a trezentos molhos. Das vezes que ajudei na roça do
Romário130, ele estava atarefado demais com outras atividades como encarregado do Sítio do
Português e deixou a colheita para o dia, assim, tanto eu quanto Deinha, íamos de manhã cedo
para poder dar conta dos cortes antes de o panhador chegar. Como era época de inverno,
encontrávamos a salsa ainda geada, o que gerava uma imagem bonita, porém isto atrasava um
pouco o corte e o tornava um pouco dolorido, exigindo que as pausas para aquecer as pontas
dos dedos fossem constantes.
Feita a colheita, juntava-se toda a salsa em algum local que fosse sombreado e perto
da estrada. Diferentemente do coentro, a salsa é "mais limpa", já que não é arrancada e não
precisa ser lavada. Após começar a empilhar os molhos de salsa em um determinado local,
eles eram rapidamente limpos somente com um borrifar de água vinda da mangueira. Às
vezes, no verão, cobria-se a salsa com lençol e o molhava para mantê-la fresca, já no inverno,
não havia tanto essa preocupação. O panhador algumas vezes atrasava e, se o atraso durasse
muito, com ele indo pegar a colheita entre onze horas e meio dia, a salsa era removida para
outro lugar ou simplesmente a movíamos acompanhando a sombra.
Com a chegada de Tiquinho ou de Marcinha, se outra atividade estivesse sendo feita,
era interrompida com naturalidade, de forma que íamos ao encontro dos dois no carro, sempre
estacionado perto dos molhos de salsa. Muito raramente, eles chegavam com a pick-up vazia,
em geral, já tinham buscado molhos de salsa de outros produtores da região. Enquanto Deinha
conversava sobre assuntos diversos, o panhador pegava os molhos contando e colocando cada
um direto na caçamba, de forma a manter sua contagem. Com o fim do carregamento, como
129

Mais à frente, apresento os produtos que escoam por panhadores de forma preferencial, não havendo, ou
tendo muito poucos, atravessadores que trabalhem com tais produtos no CEASA.
130
Plantava em meação com o Português.
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os molhos de salsa ficam soltos na caçamba, os panhadores usam um cobertor grosso,
normalmente umedecido, por cima dos molhos e é cena bastante comum vê-los circulando na
região pela manhã desta forma.
Colocada toda a carga, o Tiquinho ou a Marcinha conferiam a anotação do pedido, se
fossem duzentos molhos, esse número estava anotado no dia sob o nome de Deinha, após
confirmarem mutuamente a quantidade. Deinha explicou-me que também anotava a
quantidade sempre no dia anterior, quando era feito o pedido. O pagamento da venda era
normalmente feito em um mês. Assim, sempre no começo do mês, Tiquinho acertava com
Deinha o pagamento e os dois tinham o controle da quantidade negociada.
No caso da salsa, era comum já se saber o valor praticado do dia. Como o panhador
trabalha quase que diariamente com a compra e venda da salsa, ele sabe sobre qualquer
flutuação de preço, que é informada para o produtor. Desse modo, ele tem conhecimento da
quantidade que vendeu por dia e do preço que foi praticado a cada dia.
Em comparação com outros produtos, a salsa é estável, os produtos de cabeça
costumam variar um pouco mais o preço e, como o panhador ou o atravessador não podem
repassar o preço constantemente, o valor combinado pode ser um, mas o pago no final pode
ser outro menor. Isto ocorre porque o valor oscilou durante o dia e o que foi obtido na venda
do produto foi o menor, ao menos essa é a versão comumente apresentada pelos
atravessadores para os produtores.
Se a variação do preço do produto pode representar, por um lado, incerteza, esta
parece ser compensada, na visão de Deinha e de outros produtores, pela certeza da venda.
Uma vez que a produto está na caçamba do panhador ou do atravessador, é considerado um
produto vendido pelo produtor, não sendo objeto de preocupação dele se o panhador irá
vendê-lo ou não.
Diferentemente da salsa, a colheita do tomate não exige certos cuidados, já que é
um produto mais resistente, sendo também mais fácil sua colheita, basta uma rápida inspeção
visual131e, simplesmente, retirar o fruto do pé para já colocar na sacola.

131
Como o tomate passa por outra seleção para ser "encaixado" (encaixotado) não é necessário ter atenção
redobrada na colheita do pé.
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Figura 11: Lavoura de tomate de Deinha.

(Fonte: levantamento de campo)

Contudo, como o tomate pode ter uma alta produção132, a sua colheita costuma ocupar
de meio a um dia completo de trabalho. Na maior colheita que fiz com Deinha133, foram
oitenta caixas tomates tiradas da lavoura, o equivalente a 1.700kg de tomate. No dia dessa
colheita, estivemos somente eu e Deinha trabalhando ao longo de todo o dia, com diversas
pausas para se alimentar e depois continuar o trabalho. Tivemos a ajuda de Romário somente
por meia hora, tempo em que ele se esforçou mais para mostrar que conseguia carregar duas
caixas cheias da roça à garagem, sob repreensão da mãe, do que para realmente ajudar.
Deinha e eu começamos de manhã cedo e só terminamos com a luz do dia já caindo. O
trabalho pesado na colheita do tomate foi o seu transporte da lavoura até a garagem. Nós
seguíamos cada qual em uma rua, colhendo das parreiras à esquerda e à direita, selecionando
os tomates maduros e colocando-os em sacolas de sessenta litros. Quando a sacola estava até
a metade, despejávamos nas caixas que havíamos deixado no começo de cada rua. Quando
tínhamos mais ou menos umas vinte caixas acumuladas, descíamos com elas, uma a uma, e
despejávamos o tomate sobre dois cobertores que Deinha estendeu no chão da garagem.
A colheita do tomate, portanto, é mais concentrada, em termos de força de trabalho, na
retirada do produto do que ocorre em relação à salsa, já que a esta, embora tenha a
possibilidade de produzir por volta de dois mil molhos numa colheita, a retirada costuma ser

132

A produção tomate fica na média de 200 a 250 caixas por milheiro. Os produtores confirmam o que as firmas
de semente divulgam, que a os investimentos em tecnologias de sementes que produzem mais e dos adubos de
cova e foliar específicos para a produção, impactam numa maior produção do tomate, alguns afirmam produzir
mais de 300 caixas por milheiro.
133
Colheita feita no dia 29/3/16, uma segunda-feira. O encaixamento foi feito em 2 dias e a venda ocorreu na
quarta e na quinta-feira da mesma semana.
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feita em quantidades menores, de acordo com o pedido do panhador. Na colheita do tomate,
os frutos que estão maduros são recolhidos todos de uma só vez.

Filmagem de Campo. Deinha colhendo o
tomate.
1:07min.
https://youtu.be/U0wOA4RrLYs

Além da força física exigida na colheita por conta do transporte das caixas, existem
ainda outras duas etapas a serem desenvolvidas as quais, normalmente, são feitas
conjuntamente, a seleção e o "encaixe" do tomate, com atenção em especial no
acondicionamento na caixa em especial nas "vistas"134, estas duas etapas são parte integrante
da transformação do produto em unidade de valor.
Estas atividades, dependendo da força de trabalho disponível, pode novamente tomar
um dia inteiro ou mais. No caso da colheita descrita acima, demorou dois dias, começando em
uma terça-feira de manhã e terminando na quarta-feira no fim de tarde. Porém, a manhã de
quarta-feira foi dedicada para levar parte da colheita ao CEASA.
No primeiro dia da seleção e encaixamento, ficamos na entrada da garagem, eu
Mirinha e Deinha, puxando os tomates e selecionando, os que tivessem dentro de um tamanho
aproximado ao padrão, maduro e sem defeito 135 iam para caixa. Romário, como havia
prometido, chegou por volta das 10:00h para ajudar, e aconselhou a Deinha fazer diferente,
falando como os tomates deviam ser arranjados nas vistas da caixa e no centro e também
sobre a qualidade a ser selecionada. Após breve discussão entre os dois, e de eu e Mirinha
tentarmos achar o meio termo, continuamos com o encaixamento.
Na época, o preço do tomate já havia despencado, em janeiro, a caixa chegou a ser
vendida a R$115,00, mas caiu paulatinamente até chegar a R$15,00. A discussão, então,
partiu da informação de Romário de que havia pedido para o tomate maior, pois, como preço
já estava em queda, havia uma pressão para um produto mais uniforme em cor, com firmeza
na casca e sem sinais externos de perfuração. Assim como ocorre em relação a outros
produtos, há variação do padrão do tomate de acordo com o equilíbrio entre a oferta e a
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São as frestas das caixas por onde é possível ver o tomate, por isso chamado de vistas.
Furos, manchas pretas entre outros que tirassem o tomate do padrão.
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procura, quando o preço está em alta, há menos exigências quanto à qualidade, da mesma
forma, quando o preço cai, sobe a o padrão de qualidade exigido pelo mercado.
Após umas dez caixas cheias, prosseguíamos com o fechamento e para isso
utilizávamos ripas de madeira (do tamanho do comprimento da caixa) e prego, pelo fundo. No
início, confundi-me, mas Deinha me explicou que se enchia pelo fundo, porque ali é menos
vazado que a tampa. Trabalhamos o dia inteiro, selecionando e colocando os tomates nas
caixas, depois fechando e acondicionando na garagem.
Ao final do dia, tínhamos quarenta e duas caixas de tomates cheias e mais uma pilha
de tomates fora do padrão do mercado, outra pilha de tomates para serem selecionados e uma
última, esta fora da garagem, já descartada por estar fora do padrão de consumo.
As caixas prontas não seriam levadas todas de uma só vez no dia seguinte, já que a
Saveiro não tinha espaço ou aguentaria o peso de tantas caixas e, ainda, haveria outras cargas
que seriam colhidas pela manhã.
Na manhã seguinte, então, fizemos a colheita do que restou dos brócolis da parte de
cima do terreno (muitos destes tinham pendoado) e da couve para serem vendidos no PAA,
não demoramos muito a terminar. Deinha ainda separou uns tomates menores em pregados
para levar para vender no PAA.
A venda do tomate já estava certa desde que Deinha plantou. Ela havia tratado passar
a venda para o Cristiano, atravessador que opera no CEASA e tem alguns caminhões. No
entretanto, Cristiano não ia buscar a colheita no sítio e, assim, todas as caixas teriam que ser
transportadas na Saveiro que, na parte da manhã, estava sendo usada pelo filho de Deinha.
Ficamos, então, aguardando a chegada dele para botar a carga e levar tudo para o CEASA.
Romário atrasou um pouco, mas, quando chegou, colocamos rapidamente a carga,
foram carregadas vinte e sete caixas de tomate, mais seis pregados com tomates menores para
o PAA e mais quatro gaiolas com o brócolis e a couve. Mirinha dirigiu o carro com Deinha ao
lado e eu segui as duas, já de posse do meu carro.
Filmagem de Campo. Descendo os Três
Pico
com
a
carga.
34seg.
https://youtu.be/l7JclTAH5XM
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Primeiro, paramos no pavilhão, onde Mirinha teve que esperar outros produtores
descarregarem para poder encostar o carro. Quando chegou a vez dela, ela colocou o carro de
pick-up de ré, os carregadores do Tiquinho vieram e descarregaram as caixas fechadas e
Deinha conversou com ele, a quantidade foi anotada e ela voltou um pouco desanimada
porque confirmou o preço de R$15,00 a caixa, exatamente o menor preço do ano, exatamente
na maior colheita. De toda forma, ela disse que estava tudo certo para levar o restante das
caixas no dia seguinte, pelo menos ela garantiu a venda da colheita e do restante da produção.
Fomos dali para o Banco de Alimentos136, onde deixamos os brócolis, a couve e os
tomates menores, após conversa com Margarete, Deinha ainda tentou ver se poderia levar
mais caixas de tomate, porque o preço estava compensando, mas, exatamente por estar
pagando mais que o mercado (R$ 1,30 por quilo), houve também no PAA uma super oferta, já
que os produtores cadastrados que plantaram e estavam colhendo foram ao banco para tentar a
venda da produção ali. Com isso, Margarete teve que selecionar um pouco de cada produtor.
Ficou acertado que Deinha poderia levar mais dez pregados para outra quarta-feira, mas ela
não receberia a caixaria.
Do Ceasa, retornamos ao sítio para terminar encaixamento, fomos até o começo da
noite novamente e, ao final, mais quarenta caixas estavam prontas para levar ao Cristiano na
quinta. Embora não fosse dia de mercado, Cristiano e outros atravessadores/atacadistas
operam ao longo da semana no pavilhão, recebendo a mercadoria dos produtores, nesses
casos, em grande parte, a venda já estava acordada.
Na quinta de manhã, não precisei acordar tão cedo. Por volta das 8h, Deinha já tinha
realizado algumas atividades na lavoura, me acompanhou no café em sua casa e conversamos
um pouco sobre o preço do tomate, esse era o assunto, não havia como fugir dele.
Conversamos sobre o que todo mundo estava falando, sobre como quem plantou o
tomate "di outubro" tinha pego um bom preço em janeiro. Alguns produtores colheram toda
sua safra no mês de janeiro, pegando toda a colheita com a caixa a R$ 110,00. Uma família
que morava numa localidade próxima, com a qual tive proximidade, vendeu toda a safra nesse
período, com uma plantação de três mil e setecentos pés de tomate e com uma alta produção
de trezentas e quinze caixas por milheiro.

136

Discorro sobre o Banco de Alimentos no próximo capítulo.
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A explicação para essa alta do preço do tomate, e Deinha repetiu na nossa conversa,
era uma só: a falta de chuva no ano de 2015137, que afetou os grandes produtores de tomate
em São Paulo e em Minas Gerais.
Já a narrativa que explicava a queda do valor até chegar aos R$15,00 foi a volta das
chuvas na região Sudeste no final de novembro. Assim, os grandes produtores voltaram a
produzir, o que ocorreu em conjunto com a produção de diversos agricultores menores que,
por sua vez, decidiram plantar por causa do alto preço da caixa e da informação da
dificuldade de plantação nos principais centros produtores, gerando, então, essa grande oferta
do tomate no mercado, fazendo o preço da caixa despencar paulatinamente de fevereiro em
diante.
Continuamos conversando e, quando vimos, já eram umas 10:30h, Deinha ficou
preocupada que Romário não havia aparecido para botar a carga, eu falei para ela que achava
que conseguia colocar. Desta vez, ela não desconfiou muito, já que eu tinha dado meu jeito no
canteiro de tomate quando caiu a vara e também no motor que tinha apresentado problema.
Mesmo um pouco inseguro, eu já tinha visto Romário colocando a carga outras vezes,
então, fui botando as caixas da mesma forma, as de baixo em pé, com o fundo para baixo e as
últimas, da parte de cima, deitadas. Fiz a amarração e Mirinha já estava pra sair com a mãe,
quando Romário chegou. Ele olhou e disse que estava bom, mas foi buscar um cabo da
garagem para reforçar um pouco mais. Como no dia anterior, Romário foi para o trabalho e
nós partimos novamente para o CEASA, Deinha e Mirinha na pick-up e eu com o meu carro
atrás. Neste dia eu estava mais apreensivo tanto pela quantidade de caixas, 40, quanto por ter
sido eu o responsável por botar a carga. Ao final, deu tudo certo e deixamos a carga com o
Cristiano, que anotou pelos mesmos R$15,00, e retornamos para o sítio.
O tomate deu mais 3 colheitas, todas anotadas com o preço de R$15,00. Após essa
colheita, Deinha deixou de investir tanto tempo em cuidados e também dinheiro no tomate,
não sulfatando mais e somente colhendo o tomate que aparecia.

137

A falta de chuvas no Sudeste teve grandes impactos na economia brasileira, tanto para o setor da agropecuária
quanto para o industrial, em decorrência da baixa produção de energia elétrica entre os anos de 2013 e 2016.
Sobre ver (MARENGO J. et al, 2015) debatem o fenômeno climático em artigo disponível em:
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/download/110101/108684/
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Talvez isso tenha contribuído para a baixa produtividade, foram 144 caixas por milhar,
contando os pregadinhos vendidos ao banco de alimentos, desconsiderados os descartes. A
Tabela 3 demonstra a produção.
Tabela 4: Colheitas, quantidade de caixas e preço do tomate.
Data venda
Colheita
Quantidade Cx/kg
Destino

6/3/2016
9/3/2016
13/3/2016
16/3/2016
23/3/2016
30/3/2016
31/3/2016
3/4/2016
6/4/2016

1a
2a
3a
4a
5a
6a
6a
7a
8a
- 8

Total
Atravessador
6/3/2016
à
3/4/2016

diversas

Preço unit.

Total

12 caixas
10 caixas
10 caixas
28 caixas
37 caixas
24 caixas
40 caixas
29 caixas
17 caixas
207 caixas

Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano
Ceasa/Cristiano

35,00
30,00
37,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
22,66 (média)

420,00
300,00
370,00
840,00
1.100,00
360,00
600,00
435,00
255,00
4.690,00

814 Kg
Equiv.37

PAA/ Margarete

1.30 p/kg
R$ 28,60 p/cx
ganho bruto:

1.058,20
5.748,20

(Fonte: levantamento de campo)

Na tabela 3, podemos ver que a lavoura deu colheitas em uma janela de 1 mês, entre 6
de março e 6 de abril. Até o dia 23/3, o preço manteve-se baixo, se comparado com o preço de
fevereiro e de janeiro, porém o preço da caixa oscilou entre R$ 30,00 e R$ 37,00.
Na tabela 4, levantei os gastos que Deinha teve com a produção, pelo menos os gastos
que foram registrados e lembrados. Também foram registrados os insumos que não
representaram gastos e sua forma de aquisição, por empréstimo ou doação.
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Tabela 5. Insumos, gastos, preço e forma de pagamento do tomate
Produto
Quantidade
Preço Unitário (R$)

Semente
Muda
Trator
Esterco
Adubo
Boro
Cálcio
Fungicida
Óleo Vegetal
Fita de Nylon
Vara de Bambu
Arame
Caixaria

2000 (2 Pacotes)
2000
1h
(3h
pra
lavouras)
25 sacos
10 sacos
2L
2L
1 lata
2L
2 rolos
2000
10kg
70

250,00 (1 Pacote)
40,00 (milhar)
3 90,00
8,00
100,00
30,00
30,00
200,00
9,00
25,00
600,00 (milhar)
100,00
2,50
gasto total:

Total (R$)

Pagamento

500,00
80,00
90,00

90 dias
90 dias

200,00
1000,00
60,00
60,00
200,00
18,00
50,00
Emprestado
Doado
175,00
2433,00

$ na compra
90 dias
90 dias
$ na compra
90 dias
$ na compra
$ na compra
N/A
N/A
$ na compra

(Fonte: levantamento de campo)

7.2. O orgânico, a feira e o "não mercado".
Na região, somente tive conhecimento de três produtores que cultivavam orgânicos de
forma certificada e que comercializavam a produção, todos eles na localidade do Jaborandi.
Todos estes três tinham a certificação da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do
Rio de Janeiro (ABIO-RJ).
Embora tratar deste tema não seja o objeto desta tese, conversar com dois destes
produtores de orgânicos e com as pessoas que trabalham para eles ressaltou para mim a
oposição desta forma de cultivo com a produção convencional e me ajudou a contrastar
alguns aspectos sobre o mercado. Evidenciou algumas questões centrais para determinar a
escolha pelo investimento na convencional feita por parte dos produtores locais, a ponto de
representar um símbolo de pertencimento.
Tive também a oportunidade de conversar com duas produtoras que investiram na
plantação orgânica, mas que, diante de certos obstáculos, decidiram voltar a plantar de forma
convencional. Com elas, percebi que a inflexão da comparação entre as duas formas de
agricultura – convencional x orgânica – estava no discurso sobre as experiências de se
produzir e vender destas duas formas.
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Deinha, mais uma vez, é a protagonista neste caso, pois, entre maio de 2012 a janeiro
de 2015, produziu orgânico, sendo certificada pela ABIO – RJ a partir de outubro de 2012. A
sua filha foi a maior incentivadora para que ela produzisse orgânico. Mirinha, durante sua
formação no Ibelga, teve proximidade com a discussão da plantação orgânica e resolveu
investir na certificação do sítio e da mãe pela ABIO.
Como mencionado no Capítulo 3, a casa que aluguei fora construída com o dinheiro
do projeto Novos Rurais com o objetivo de ser uma café rural, investindo-se no turismo. A
intenção de Mirinha era que parte da produção orgânica pudesse ser vendida diretamente no
"colha e pague", ideia inspirada nos trutários e em “pesque e pague”. Por meio do "café da
roça", os turistas rurais poderiam comprar produtos orgânicos e os da roça, como compotas e
broas, e, ainda, levar para casa o que colhessem diretamente da terra, trazendo o conceito do
turismo de experiência, que baseia muitas iniciativas do turismo rural.
Entretanto, não houve demanda suficiente para que o café permanecesse aberto,
principalmente após o fim da produção orgânica. Como vimos, Mirinha colocou a casa para
alugar por temporada ou por períodos mais longos, sendo eu o segundo locatário.
Deinha recordava-se do tempo da produção do orgânico como um tempo de muito
trabalho. Segundo ela, a produção era mais reduzida em escala, mas com mais variedades de
produtos, plantando para vender raízes, folhagens e temperos. Mirinha recorda que chegaram
a plantar 14 variedades de produtos. A venda dos produtos era feita de três maneiras, no
começo, Deinha repassava a sua produção para o também produtor de orgânicos, Giovanni
Tartari, também vendia na feira, na cidade de Nova Friburgo e, por último, no PAA.
Giovanni foi um dos primeiros produtores de orgânicos da região e fazia parte do
circuito de feiras da ABIO na cidade do Rio de Janeiro. Assim, juntava a produção local de
orgânicos para levar para venda. A partir de sua certificação como produtora orgânica, Deinha
começou a vender sua produção para ele, reduzindo seus ganhos, mas entregando para ele a
parte da venda.
Não demorou muito para ela ir diretamente fazer feira com seus produtos, e deixar de
entregar para Giovanni sua produção. Nesta mesma época, a feira do Circuito ABIO, que era
realizada na Praça do Suspiro em Nova Friburgo, deixou de acontecer. Desta forma, ela se
integrou à COOPFEIRA de Nova Friburgo, que era realizada no Mercado Municipal na Vila
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Amélia, para vender seus produtos orgânicos. Nesta época, segundo ela, outros quatro
produtores orgânicos utilizavam esta feira para comercializar seus produtos. Ela participava
da feira uma vez por semana, no sábado e tinha que acordar às 4 da manhã para poder colher
alguns produtos que tinham que estar frescos, principalmente algumas folhagens. Com a pickup do filho e na companhia da motorista Mirinha, ia até a feira para vender os produtos.
Desse período, Deinha destaca sempre a dificuldade que era acordar cedo e ir até lá
para vender. Também ressaltava alguns episódios negativos e que a incomodavam, como o
fato de alguns consumidores reclamarem da aparência do produto ou da presença de pequenos
insetos entre as folhagens. Ela recorda que, logo que começou a feira, costumava levar uma
quantidade de produtos, mas que, com o passar do tempo, percebeu que esses produtos não
eram vendidos e que muitos tinham que ser jogados fora na volta para o sítio, servindo de
alimentos para as criações de galinhas, cavalo e gado. Os que não fossem perecíveis tão
rapidamente poderiam ser vendidos no dia seguinte, se houvesse procura por parte de turistas,
e, por último, alguns produtos, como era o caso das raízes, poderiam ser repassados para o
PAA na quarta-feira.
Este era o último local de venda que Deinha utilizava para escoar seus produtos, mas
também acontecia uma vez só por semana, ainda estava começando e a demanda do Banco
era pequena.
Diante destas circunstâncias, Deinha acabou decidindo não plantar mais orgânico e
voltar para a produção convencional, alegando que era muito sacrificante em termos de
trabalho, com pouco reconhecimento por parte dos consumidores e, ainda, porque o orgânico
“não tinha mercado”.
A outra senhora que conheci e que, como Deinha, em determinado momento optou
pelo orgânico e, depois, passou para o convencional, também fez a mesma afirmação, não
queria mais plantar porque o orgânico não tem mercado.
Neste caso, ela migrou para região no começo da década de 1990, vindo da região
metropolitana com a família. Ela investiu na produção sem agrotóxicos e também foi
certificada pela Abio, sendo, em conjunto com Giovanni, uma das pioneiras no local.
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Ela ratificou a visão de Deinha argumentando que não há mercado, ao ser questionada
o que ela queria dizer com isso ela explicou que o convencional você só se preocupa em
produzir, porque existe uma demanda por parte dos atravessadores de determinados produtos,
que então ao serem produzidos já tem um escoamento certo, porque há demanda para o
consumo final, estabelecendo-se assim o mercado. Desta forma a afirmação e comparação
como convencional mostra que o produtor orgânico tem que fazer uma gestão que vai além da
produção, se preocupando com a demanda do consumidor final, já que é ele que vai arcar com
a não venda de seus produtos. O exemplo de sucesso nesse tipo de produção e venda é
Giovanni, que conseguiu se inserir no circuito de feiras do Rio de janeiro e consegue
empregar no seu sítio pessoas para lidar com a produção e ele se ocupando em criar as redes,
assim como sua filha Ananda, de venda da produção, tendo também que lidar com a logística
e realizar o transporte da produção para o Rio de Janeiro.
Desta forma, na região, o empreendimento da agricultura orgânica, a produção deixa
de ser uma parte de um ciclo econômico e de contar com diferentes agentes especializados
para compreender toda a gestão da lavoura, desde a plantação até a venda final. Assim, o
produtor, além do cultivo, tem que administrar o transporte e a venda, lidando diretamente
com as inconstâncias da demanda do consumidor final.
Por outro lado, a produção convencional é especializada, havendo divisão de tarefas
nas diferentes etapas produtivas, de circulação e de venda, como apresentei nos capítulos
anteriores. Isto possibilita ao agricultor que somente se dedique à produção, se assim o quiser,
porque há também quem produza e faça o transporte ou mesmo quem também venda em
circuitos fora da região. Esses diferentes agentes, com conhecimento das operações
necessárias e da dinâmica da oferta e da procura são formadores deste mercado e é assim que
os agricultores convencionais identificam este mercado, ou seja, como uma cadeia de agentes
que, através de interações mercantis, possibilitam a circulação de determinados produtos
altamente perecíveis, cuja demanda para o consumo é alta.
Ao longo do meu campo, ouvi diversas vezes diferentes produtores explicarem que
“plantam porque tem mercado”, ou, ainda, como Deinha afirmou algumas vezes, que planta
“porque tem quem panhê”. Os produtos que não tem mercado ou que não tem quem pânhe – e
não precisam tratar-se exatamente de orgânicos -, são produtos que não são procurados pelos
diversos atravessadores e panhadores que trabalham na região.
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7.3 Panhadores, atravessadores e fretistas:
A maioria dos panhadores são da própria região e costumam panhar produtos mais
leves como os molhos, mas há também os que trabalham com produtos de cabeça e, alguns,
com os de caixaria, porém, nestes casos, a quantidade coletada fica restrita porque
normalmente eles operam com pick-ups.
A atividade dos panhadores consiste em ir buscar no sítio a colheita e levar para
vender em diferentes locais, dependendo do panhador e do produto. Em todos os casos que
tive conhecimento, o pagamento era feito em até um mês e a quantidade de produtos vendidos
era anotada pelas partes para verificação do valor devido ao final. O preço é acertado com o
panhador anteriormente, mas este costuma informar das variações de preço no mercado e,
dependendo do circuito de venda, a variação para baixo no valor é repassada ao produtor.
Embora nos Três Picos houvesse três panhadores, Deinha só utlizava panhadores de
outras localidades, sendo o casal Tiquinho e Marcinha de Baixada de Salinas e Fabinho de
Salinas. Em toda a região, há panhadores, não fiz um levantamento exaustivo de cada uma das
localidades, mas pude perceber que há especialização destes por circuitos e produtos
específicos, sendo estes dois aspectos relacionados entre si.
Um destes, morador de Salinas e que tem produtores clientes nos Três Picos, por
exemplo, costuma pegar vários tipos de produtos, inclusive de caixaria e brócolis de molho,
que tem demanda cada vez menor por mudança de hábito alimentar. Ele utiliza uma pick-up
para ir até os sítios e buscar as colheitas em diversas localidades, reunindo em suas terras os
produtos. Ele costuma coletar os produtos em um dia, para, à noite, carregar o seu caminhão e
levar os produtos para pedra, no Ceasa de Irajá, no pavilhão 21, local tradicional, determinado
para receber as hortaliças (MUSUMECI, 1987). Segundo ele, essa atividade costuma render
ganhos maiores, mas é mais sacrificante, de certa forma, já que tem as viagens quase que
cotidianas (consequentemente, o gasto com diesel) e o risco de ir ao mercado e pegar um
preço baixo demais ou, ainda, "levar volta". Segundo Paris:
O Pavilhão (21) foi importante instrumento na consolidação da produção
olerícola da Região Serrana dando ao lavrador melhor condições de
competitividade com outros comerciantes (Lima, 2010). Hoje, mais da metade
(51,3%) dos produtores do Pavilhão 21 são de Nova Friburgo e Teresópolis
(Seabra & Mafron). Há ainda o Pavilhão 30 destinado a agricultura familiar.
Somente lavradores que pertencem ao PRONAF podem comercializar ali
(Ortiz, 2011a). De acordo com o Seinp (consultoria especializada), o Pavilhão
153

21 tem um total de 800 agricultores registrados, somando um total de ganhos
de R$ 36 milhões mensais. (PARIS, 2015, pp. 116-117. - tradução livre) 138

Alguns produtores que já foram vender seus produtos no CEASA Irajá relataram que é
muito difícil não receber um cheque sem fundo e ficar sem o pagamento. Esse panhador
destaca que já trabalha levando os produtos diretamente ao CEASA Irajá há alguns anos e
consegue ter conhecimento sobre em quem confiar e no padrão de um bom comprador. Desta
forma, ele pode ser encarado não somente como um panhador, mas também como um
atravessador, que vai ao Rio de Janeiro e acaba vendendo diretamente para os compradores
que vão até a pedra e que podem ser outros atravessadores ou, ainda, proprietários de
pequenas redes de mercados ou, ainda, de restaurantes.
O tipo de panhador mais comum na região é aquele que, como Tiquinho, é
especializado em um só produto ou, no máximo, em dois e atende a uma clientela fora da
região, mais ainda para dentro do Triângulo das Verduras, em especial de Teresópolis. Estes
adquirentes vão beneficiar ou não o produto e repassá-lo a outro atravessador para fazer a
revenda.
Com o levantamento e acompanhamento do trabalho de Tiquinho, pode-se ter uma
ideia de como a salsa percorre distintos caminhos, é beneficiada e redistribuída até chegar ao
consumidor final nas feiras, ou nos supermercados, nos sacolões ou nos restaurantes.
Tiquinho trabalhava em 2016 com oitenta e seis produtores/ clientes cadastrados (em
quase todas as localidades da região) que forneciam salsa para ele. Por volta de vinte e três
destes estavam ativos, produzindo e colhendo, enquanto outros estavam parados. Ele explicou
que, como o preço costuma flutuar e os produtores podem variar a sua produção, às vezes tem
menos que vinte e que, se tiver menos que quinze, o mercado costuma ter pouca oferta e o
preço tende a aumentar. Assim, o ânimo do produtor em trabalhar com a salsa é o que
determina, em grande medida, o seu preço no mercado, sendo que ele paga em torno de 70%
desse preço ao produtor.
138

. Seabra, R.S. & Marafon, G.J. Considerações sobre o CEASA RJ – Comercialização Agrícola no Estado do
Rio de Janeiro. On-line: www.sober.org.br/palestra/12/01P060.pdf
Lima, J. L. C. D. R. Cadeia Produtiva de Olericultura, Rio de Janeiro, Emater-Rio. 2010
Ortiz, F .Entrevista: Leonardo Brandão, presidente da CEASA, Revista O Eco.
http://www.oeco.com.br/reportagens/25479-entrevista-leonardo-brandao-presidente-da-ceasa
Sobre o pavilhão 21 ver ainda Musumeci, 1987.
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Em março de 2016, ele comprava a salsa por R$ 1,10 o molho e vendia por R$ 1,30,
tirando um lucro bruto de R$ 0,20 por molho de salsa. Ele com sua esposa, cada um com uma
pick-up, panhavam entre três a quatro mil molhos por dia. O valor que ele ganhava variava
de acordo com o preço final, sendo que, quando havia queda do preço, ele também diminuía
sua margem. Segundo informou, em dois anos a salsa tinha apresentado pouca variação e ele
tirou, por molho, valor entre R$0,20 e R$0,40. De toda forma, ainda há uma variação grande
de até 100%.
Da mesma forma que ele tem produtores clientes, ele tem atravessadores/
distribuidores como clientes. Eram vinte compradores e todos em localidades do 3º Distrito
do Vale de Bonsucesso do Município de Teresópolis: Vieira, Santa Rosa, Bonsucesso, Imbiú
e Vargem Grande.
Em Vieira, ele vende para o Tuti-Fruti, que é uma rede de hortifrúti de Vieira, onde
tem um galpão e trabalham com a distribuição para suas lojas de diversos tipos de produtos e
realizam o beneficiamento da salsa junto com a cebolinha, para fazer os molhos de cheiro
verde prontos para venda ao consumidor. Também em Vieira, outro distribuidor menor
compra a salsa de Tiquinho, mas após beneficiá-la também em cheiro verde, vende para
atravessador que vai ao CEASA-Irajá.
Em Santa Rosa, Tiquinho vendia para dois atravessadores diferentes que repassavam a
salsa sem transformá-la em cheiro verde para os mercados menores pela região Serrana. Em
Bonsucesso, um dos compradores fazia o cheiro verde e atendia aos donos de barracas em
feiras no Rio de Janeiro, ele também comercializava para o mesmo circuito outros produtos,
sendo um distribuidor médio, segundo Tiquinho, contando com quatro caminhões e o auxílio
de empregados. Outros dois compradores, que trabalhavam em sociedade e eram irmãos,
levavam a salsa e outros produtos para o CEASA-Irajá. Da mesma forma que agia o último
comprador de Bonsucesso.
Em Imbiú, dois atravessadores transformavam em cheiro verde e levavam juntamente
com outras folhagens para sacolões e hortifrútis menores, os dois com seus caminhões
próprios. Outro atravessador levava a salsa, entre outros produtos, para feiras, mas este se
deslocava para ao norte do Estado, para a cidade de Campos dos Goytacazes e redondezas.
Outros dois levavam a salsa para o CEASA-Irajá e, mais um, que não tinha caminhão e
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comprava somente salsa e cebolinha para transformar em cheiro verde e vender para outros
atravessadores.
Por último, Tiquinho tinha seis clientes em Vargem Grande, cinco destes
transformando em cheiro verde e dois destes levando-o ao CEASA-Irajá, mais um destes
vendendo a outros atravessadores. Todos estes cinco com caminhões próprios.
Com essa descrição, podemos perceber como somente um produto (dois, quando
transformado em cheiro verde com a cebolinha) apresenta diferentes formas de circular para
atender a diferentes circuitos. Para operacionalizar este atendimento, existe uma cadeia de
trocas e de crédito que mantem o que os agentes chamam de mercado.
No geral, os panhadores trabalham com base em anotação, ou seja, eles anotam a
quantidade panhada, e, em geral, previamente acordada. No caso da salsa, é comum saber a
que preço será vendido o molho.
O pagamento é normalmente feito com cheques de terceiros, que são de outros
atravessadores. Como vimos, cada um destes compradores clientes vai pagar a Tiquinho ao
final de trinta dias, na maioria das vezes, por meio de um cheque que estes compradores
receberam já de outro comprador, que pode ser um de outro atravessador ou de algum
varejista.
Desta forma, os cheques vão sendo endossados no verso e, assim, a cadeia da
transmissão pode ser acompanhada. Ao chegar às mãos do produtor, o cheque costuma ter
como destino as casas agrícolas, onde costumam ser usados para pagar as dívidas referentes à
lavoura de noventa dias antes, e nos mercados da região. Por último, temos a opção de
depósito bancário.
Em todas as situações, se o cheque, que é de terceiros, estiver sem fundos o produtor
vai resgatá-lo e começa a percorrer o caminho inverso. A parte da confiança do produtor com
os panhadores está também calcada na sua responsabilização por um cheque sem fundos, ou
seja, do panhador compensar este valor com outro cheque ou até dinheiro e, depois, "correr
atrás" de quem lhe entregou o cheque.
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Esse risco da atividade do panhador – além dos relacionados ao transporte e ao
conhecimento do mercado para comercialização dos produtos – é a razão pela qual os
produtores preferem trabalhar com um panhador de confiança.
Isto também serve para mostrar a diferença de ser um panhador que revende dentro da
região serrana para aquele que vai vender na pedra no CEASA-Irajá. Os que fazem esta
última operação estão, em geral, mais sujeitos a sofrer com a inadimplência. Como, na região
e em suas redondezas, os produtores são próximos, ficar em dívida com muitos clientes pode
prejudicar a reputação de um panhador e de um atravessador, o que pode acabar
representando o fim da sua atividade geradora de renda. A reputação e a confiança são,
portanto, norteadores das relações mercantis.
Principalmente por causa da relação de confiança, este mercado acontece em sistema
de crédito e dívida, no qual os produtores e os intermediários sempre estão em dívida e em
crédito uns com os outros. Esse sistema não é estranho à literatura antropológica e foi bem
descrito por Arensberg e Kimball (1973) acerca das relações entre produtores e comerciantes
na Irlanda Rural.
A relação de crédito está com o produtor, que espera o panhador realizar o pagamento.
Essa lógica de crédito pode ser invertida, mas isto parece ser uma exceção e depender de
algumas variáveis, como a força da aliança, ou da confiança, a condição da lavoura e a
situação financeira das partes envolvidas no momento. Essa inversão acontecia, por exemplo,
quando um produtor pede ao atravessador um adiantamento devido a alguma situação
excepcional, como doenças e gastos inesperados. Nestes casos, o panhador pode ajudar o
lavrador adiantando o pagamento da futura colheita e a segurança para o panhador está às
suas vistas, trata-se da lavoura na terra.
Há também a alternativa de correr "risco" e contar com o serviço de outro panhador
menos conhecido, como verifiquei no caso da venda dos brócolis. Como Deinha estava
bastante atarefada com a colheita do tomate, o que tirava tempo para o transporte dos brócolis
até o CEASA-Conquista (no final de fevereiro) ela chamou, através da indicação e do contato
fornecido por Romário, um panhador de brócolis. Ele foi à propriedade com um caminhão e
pegou cem cabeças de brócolis, o valor seria de R$ 1,90 por cabeça, no entanto o pagamento
foi feito somente no fim de abril e ele pagou menos que o previsto, R$ 1,00 por unidade.
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Os casos de panhadores, inclusive aqueles considerados de confiança, que passaram
por dificuldades financeiras e não conseguiram honrar seus pagamentos são diversos. Cada
caso costuma ser julgado pelas pessoas envolvidas que o contam com base nas causas que
parecem ter ensejado o não pagamento.
Por exemplo, um panhador que conheci, que trabalhava com folhagens e molhos,
ficou devendo a uma família tradicional de uma das localidades (tradicional no sentido de ser
descendente direto dos primeiros sitiantes). O panhador, por sua vez, também era da mesma
localidade e, da mesma forma, considerado um parente desta família. Contudo, a explicação
de não ter conseguido receber de alguns atravessadores não foi aceita pela família, isto porque
perceberam que ele havia comprado dois carros novos e, na visão do produtor, ele "quis dar
um passo maior que as pernas", ao invés de honrar seus pagamentos primeiro. O resultado
final não pude acompanhar, mas soube que ao menos dois outros produtores da localidade
deixaram de colocar carga para este panhador.
Tiquinho narra algo parecido na condição de devedor, mas, no caso dele, recorda-se de
ter enfrentado dificuldades quando começou a trabalhar na atividade. Ele herdou a atividade
do pai, que deixou para com ele quando se casou novamente e foi morar em Campo do
Coelho com a nova esposa. Tiquinho não tinha experiência e a dívida foi acumulando-se
rapidamente, chegando em torno de R$ 60 mil, tendo como credores produtores, posto de
gasolina e oficina mecânica. Ele disse que conversou com cada um e foi trabalhando da
melhor forma podia e, enfim, conseguiu pagar todos. Dessa forma, a conversa e as
explicações para as dívidas podem manter os laços de confiança e as relações mercantis.
A diferença entre os panhadores e os atravessadores nunca foi muito bem demarcada
pelos produtores e os intermediários. Estes apresentavam algumas definições distintas para
fazer o contraste, outros, ainda, consideravam que as atividades eram iguais, não havendo
diferença. No geral, o panhador é um intermediário de dentro da região que utiliza carros de
carga pequenos para buscar a plantação na lavoura. Todos trabalham com anotação e a
maioria com um ou dois produtos. Esta última característica parece ser marcante para uma
diferenciação com atravessadores, a especialização em poucos produtos.
Por último, destacaria a diferença acerca do circuito de venda, atravessador vai a
centros maiores, como Rio de Janeiro, Região dos Lagos, norte do Estado, para fazer a venda
para varejistas em sua maior parte. Já os pahadores, pelo seu lado, parecem optar por produtos
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mais perecíveis e ficam em um circuito de venda mais restrito aos distribuidores locais ou
outros atravessadores de dentro da região serrana, mais especificamente, no Triângulo das
Verduras.
Há também os que são chamados fretistas, a maioria destes são produtores da região
que possuem caminhão e descem regularmente ao Rio de Janeiro para vender sua produção na
pedra e, assim, podem levar a produção de outros, em geral de um parente ou amigo. Eles não
são intermediários, pois não cobram pelo serviço e não se responsabilizam pela venda do
produto transportado, porém pedem uma pequena contribuição para cobrir o gasto com o
combustível. Não há, portanto, obrigação com relação ao preço do produto, tampouco com a
sua venda. Como disse um colega produtor: "O cara que faz frete não tem o compromisso, faz
parte, se tiver com preço baixo e com pouca compra ele vai vender só o dele, faz parte".
7.3.1. Atacado e Varejo
Antes de continuar, é bom fazer uma diferenciação destas atividades mercantis que
venho tratando aqui, o enquadramento destas atividades pelo mercado em: atacado e varejo.
Em termos legais, não há diferença entre comerciantes atacadistas e varejistas, não
havendo, então, tratamento jurídico diferenciado. A eventual restrição da venda direta ao
consumidor por parte de atacadistas (em determinados segmentos comerciais) é um acordo de
mercado.
O Código Civil de 2002, em vigor desde janeiro de 2003, unificou a legislação que se
refere tradicionalmente ao Direito Privado passando a tratar a matéria comercial.
Anteriormente, vigorava o Código Comercial (publicado ainda na época do Império) o qual
trazia a expressão venda “a grosso ou a retalho” 139 . Quanto à diferença em termos de
tratamento jurídico quanto ao contrato de compra e venda mercantil realizado de um modo ou
de outro, apenas estabelecia que, nas vendas em grosso entre comerciantes, o vendedor era
obrigado a apresentar ao comprador, no ato da entrega da mercadoria, a fatura correspondente
em duas vias, que seriam assinadas por ambos, ficando uma com o comprador e a outra com o
vendedor. Não havendo declaração de prazo, presumia-se compra à vista. Após a entrega e o
recebimento, não sendo a fatura reclamadas pelo vendedor ou comprador nos dez dias
subsequentes, presumia-se conta líquida.
139
Código Comercial Brasileiro – Lei nº 556/1850, artigos 191 e 219. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm .Acesso em: 5/3/2019.
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O marco legal atual que rege essas interações mercantis, portanto, o Código Civil
(2002)140 não trata da diferenciação, nem ao menos menciona a venda por atacado ou varejo.
Assim, o mesmo estabelecimento pode vender no atacado ou no varejo, determinando-se
apenas pelas regras de mercado.
Quanto à tributação destes produtos, tratando-se de “hortifrutículas em estado
natural”, são considerados itens de alimentação básica sendo isentos de tributação pelo
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 141 – contanto que não sejam
destinados à industrialização – seja a venda no atacado ou no varejo, já que não há distinção.
7.4. Distribuidores e Varejistas:
Os distribuidores são atacadistas que atuam localmente e comumente trabalham com
todos os tipos de produtos produzidos na região, no Triângulo das Verduras e também com
produtos vindo de fora do Estado. Uma das características para ser um distribuidor é contar
com um galpão para o estoque, ainda que muito curto, de determinados produtos. Alguns
Varejistas, donos de sacolões e hortifrútis também agem como distribuidores/atacadistas,
tendo galpões em centros produtores, como é o caso da região e Triângulo das Verduras.
Na região, durante meu campo, não existia nenhum grande distribuidor, somente um
pequeno que ficava localizado na Fazenda Campestre. Ele era considerado migrante ali, tendo
trabalhado como meeiro por não ter terras, mas, por se interessar e investir na comercialização
dos produtos, trabalhou como panhador juntamente como produtor e, com o passar do tempo,
montou um pequeno galpão e onde beneficiava a salsa e a cebolinha compradas em cheiro
verde. Seu circuito de vendas era composto pelos sacolões na Região dos Lagos e, inclusive,
tornou-se sócio de um destes, para escoar sua produção, tinha dois caminhões. Contudo, em
2018 por ocasião de uma visita, soube que ele havia encerrado sua atividade de distribuidor na
região.
Por outro lado, Cristiano e sua família deixaram de atuar somente como
atravessadores e operadores diários no Ceasa-Conquista e construíram um galpão em
Barracão dos Mendes, passando a operar como distribuidores na região, sendo o primeiro de
140

Lei 10.406/2002
Disponível: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigationrenderer.jspx?datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC276491&_adf.ctrlstate=qclaz0o6n_1&_afrLoop=4533900471616751&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=s4gsaz7rm
Acesso em: 5/3/2019.
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maior porte ali, chamado de Galera dos Legumes. O crescimento da Galera dos Legumes é
notável e, atualmente, ele é uma referência para os produtores da região, atuando ainda no
Ceasa – Conquista nos dias de mercado e agora também no galpão.
No entanto, a maioria dos distribuidores está no distrito do Vale de Bonsucesso, em
Teresópolis. Muitos destes pequenos distribuidores operam em toda área do Triângulo das
Verduras, considerando que, como visto no Capítulo 4, a maior proximidade da estrada de
rodagem e a vocação agrícola fizeram com que na cidade de Teresópolis ficassem
concentrados os maiores produtores/comerciantes142. A maioria é de fora e atua na região.
Identifiquei alguns que iam até a terra dos produtores da região para panhar a produção,
agindo também como panhadores.
Porém, há também a venda para distribuidores e atacadistas maiores, alguns
produtores demonstram proximidade e amizade com alguns deles ressaltando que "são gente
boa" e prestam bom atendimento, deixando telefone para contato, o que facilita o acordo do
dia de busca da colheita e a negociação do preço. Por serem maiores e operarem com seu
circuito de venda própria ou por meio de lojas ou de grandes clientes como redes de
supermercados e restaurantes, transmitem mais confiança para o produtor de que o pagamento
será honrado.
Destas empresas de maior porte, ressalto duas, a Tuti-Fruti, empresa com sede no
Espírito Santo, mas com seu galpão e estrutura na Localidade de Vieira, Teresópolis, e a JFC,
que tem sua estrutura de galpão em Bonsucesso.
A Tuti-Fruti é um hortifrúti que, como a empresa Horti-Fruti, atua no atacado e no
varejo, criando estruturas de distribuição em locais de produção específicos para poder
comprar diretamente do produtor e revender em suas lojas. Alguns produtores da região
trabalham com a Tuti-Fruti e, os que moram em áreas perto do asfalto ou de fácil acesso, a
empresa vai buscar a plantação na terra, oferecendo ao produtor a vantagem de não precisar
transportar até Vieira, embora esta localidade seja bem próxima a Barracão dos Mendes e
Conquista, sendo o Alto de Vieiras limítrofe.
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Para maiores detalhes trajetória de Teresópolis, em especial, Vargem Grande, ver Priscila Tavares, 2015. A
localidade de Vargem Grande ajuda a compreender o papel e importância dos atravessadores e distribuidores do
Vale de Bonsucesso para a região, contudo são outras localidades deste distrito que ainda concentram e detêm as
atividades agrícolas como principais e tem influência direto no mercado.
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O maior distribuidor da Região, no entanto, é de Teresópolis. Trata-se da já citada
empresa JFC & Natural Salads Distribuidora de Produtos Hortifrutigranjeiros, que tem sua
sede no distrito do Vale de Bonsucesso. A empresa é bastante conhecida na região e alguns
produtores cultivam diretamente para ela, o que consideram vantajoso nesta relação é o
volume pedido e a certeza de pagamento.
Por outro lado, o preço pago é um pouco mais baixo que o de mercado, segundo os
produtores. A JFC especializou-se em alguns produtos da região. Segundo os produtores, a
JFC fornece a alface para rede de restaurante fast food Mac Donald's143.
Esta distribuidora destaca-se pela sua estrutura empresarial em comparação a outros
distribuidores, sendo hoje um grupo de empresas que não utiliza o circuito do Sistema Ceasa,
fornecendo diretamente produtos naturais, vendidos a peso no mercado, mas também
realizando o beneficiamento destes para atender uma demanda diferenciada de consumo.

Sítio na internet da Marca Natural
Salads. Parte do Grupo Campanha e
JFC. grupojfc.com.br

Este modelo de empresa, ou de grupo de empresas, parece estar estimulando outros
distribuidores da região a trabalharem da mesma forma, buscando redes de mercados maiores
para se tornar fornecedores destes. Porém, a maioria ainda continua utilizando diferentes
circuitos para compor suas vendas.
Estes diversos distribuidores e também atravessadores menores são facilmente
identificáveis, quando se circula de carro pelas estradas RJ-130 e BR-116, que ligam a região
ao Rio de janeiro, pois existe uma forma de identidade visual, que é feita com envelopamento
adesivo da caçamba do caminhão, sendo bastante comum ver estes caminhões circulando com
os adesivos e o nome do sítio ou nome da firma ou ainda da família.
Pude conversar com alguns atravessadores no Ceasa - Conquista e nas paradas da
estrada no meu ir e vir, tanto dentro da região, quanto indo ou voltando de Niterói ou
143
Não consegui fazer entrevista com representante da JFC e confirmar a informação, mas muitos produtores
afirmavam isso, do modo a marcar a grandeza da marca.
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Teresópolis. Nessas conversas é que percebi que a forma de venda constitui-se em outra
característica do mercado das hortaliças, há distribuidores especializados em fornecer para
pequenas redes de supermercado, outros podem ainda se especializar no atendimento e
fornecimento para algumas cadeias de restaurantes, que preferem trabalhar com um
fornecedor ao invés de ir ao CEASA-Irajá ou São Gonçalo, outros vão às feiras. Da mesma
forma que os atravessadores, os pequenos distribuidores buscarão um segmento neste
mercado onde ele possa estabelecer relações de confiança com os produtores que devem
fornecer para atender a demanda. Assim também, o comerciante espera que o distribuidor
consiga suprir sua demanda de forma constante e segura para o seu negócio.
Figura 12: Uma pequena amostra dos caminhões de atravessadores e distribuidores, todos de Teresópolis.

(Fonte: levantamento de campo - 2016-2018)144

Antes de continuar, é importante mencionar que as categorias de intermediários que
aparecem ao longo do texto e foram, nestes dois últimos pontos, desenvolvidas (atravessador
e distribuidor) podem se encaixar em uma outra categoria, a de "comprador". Esta apareceu
mais nos dias de mercado, no CEASA-conquista, e construía-se pela atividade performada em
oposição ao produtor/ vendedor. Aqui podemos entender que, para o produtor, o consumidor é
o atravessador, já que é ele quem compra os seus produtos. Esta forma de compreender a
relação (vendedor - comprador) ajuda a entender uma outra, a de crédito/ dívida.
7.5. Ceasa Conquista ou Barracão Novo:
O Ceasa Nova Friburgo, ou Ceasa-Conquista, foi construído em meados da década de
70 com o objetivo de que houvesse um Mercado do Produtor na Região, que funcionasse
como um local de concentração da produção para o escoamento a partir dali. A sua criação foi
em conjunto com a criação do trajeto atual da RJ-130.
144

Embora não os tenha mencionado anteriormente, são decorrentes da atividade agrícola o comércio de carros e
de caminhões, bem como os serviços de mecânica geral e os especializados em reformas, pinturas e
envelopamento das caçambas. Na região, existem alguns mecânicos, mas o serviço especializado e o comércio
de caminhões estão localizados em Teresópolis, nas localidades do Distrito do Vale de Bonsucesso.
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Quando cheguei ao campo no final de 2015, o CEASA-Conquista tinha sido
revitalizado. Durante os quase nove anos em que não houve mercado, este não deixou de ser
um ponto de compra e venda da produção, com alguns atravessadores ainda utilizando o
espaço como ponto de entrega dos produtores. Os estabelecimentos comerciais que ali foram
instalados também continuaram funcionando.
De acordo com os representantes do CEASA-Conquista, o principal motivo para a
revitalização era a realização dos dias de mercado, que começou a ser estipulado para duas
vezes na semana. Nas quartas-feiras, a partir das 12h, e nos domingos, a partir das 10h.
O esforço institucional foi feito, no primeiro momento, para registrar todos os
compradores e também os produtores. O objetivo era atribuir algum tipo de garantia para as
relações comerciais. A este respeito, presenciei, mais de uma vez, produtores subindo ao
escritório para reclamar de cheque sem fundo de um comprador e este ter sido chamado, via
autofalante, para conversar sobre a dívida que, em ambos os casos, foi renegociada para frente
com o pedido de desculpas e explicação sobre a proveniência dos cheques. A administração
do CEASA-Conquista poderia até cancelar o cadastro do comprador que tivesse muitas
dívidas com os produtores.
Vídeo reportagem: Entrevistas com
atravessadores antes da revitalização do
CEASA em 2014. Nova TV. 9:37m.
https://youtu.be/25DCjXOTTZM

A revitalização contou com mais alguns esforços para a melhoria da relação mercantil,
como me explicou Olavo, da administração. Após a adoção do cadastro, eles progrediram
informatizando o CEASA-Conquista. O Pavilhão começou a ter câmeras, que filmavam a
movimentação dos produtores e compradores por segurança. Outro ponto importante
destacado por Olavo e também por Titito, também da administração, foi a conexão com o
sistema CEASA-Irajá. Desta forma, nos dias de mercado, um telão logo abaixo do escritório,
transmitia o preço de vários produtos hortícolas que haviam sido praticados na parte da manhã
no CEASA-Irajá e, assim, os produtores e compradores podiam saber o preço praticado, o
preço de mercado.
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Figura 13: Olavo demonstrando o sistema interno de vídeo monitoramento.

(Fonte: levantamento de campo)

Outros propostas que a administração do CEASA-Conquista estava tentando
implementar ao longo de 2016 eram, primeiro, a forma de pagamento, tentando que fosse por
dinheiro vivo no ato da troca, outra era o respeito pelo horário do mercado (pregão), de forma
que os produtores não negociassem com os compradores antes do horário previsto. Também
estavam incentivando que donos de estabelecimentos comerciais, como supermercados e
sacolões, principalmente os de Nova Friburgo, comparecessem nos dias de mercado (pregões)
para comprar diretamente do produtor, de maneira a melhorar o preço para este último. Ainda,
havia o esforço para substituir as caixas de madeiras por caixas de plásticos que, segundo
eles, promoveria melhor higiene nos produtos e padronização mais precisa, já que as caixarias
de madeira podiam sofrer pequenas variações, e também porque seria mais sustentável, pois,
mesmo sendo o plástico não biodegradável, a caixa poderia ser reciclada e teria um tempo de
uso muito superior às caixas de madeira.
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Figura 14: Telão de 60" no Pavilhão do CEASA-conquista divulgando os preços praticados no CEASA-Irajá.

(Fonte: Relatório sobre a Revitalização do CEASA Nova Friburgo. mimeo)

A troca com uso do dinheiro foi estimulada desde o início e manteve-se o incentivo,
mas os compradores e produtores entendiam que não teria como o pagamento ser feito na
hora em razão da dinâmica de mercado. Desta forma, a prática da anotação é a que se
verificava na prática do mercado, criando-se a relação de dívida/ crédito entre produtor e
comprador.
A segunda iniciativa, que também teve resistência por parte de produtores e
compradores, é a de espera para a hora do pregão. De acordo com Olavo, a iniciativa da
administração visava garantir um melhor preço para o produtor. Compradores de outros
municípios e estados costumavam chegar perto da abertura do mercado, já que vinham de
fora, e aqueles que podiam chegar mais cedo já iam negociando a compra e a venda. Os
produtores explicavam que preferiam fazer logo a venda para garantir, da mesma forma, os
compradores temiam que a chegada de mais compradores demandando determinado produto
poderia gerar a sua escassez no mercado e causar um pequeno aumento de valor.
Havia, ainda, os produtores e compradores da região, que normalmente estabelecem
seus acordos anteriormente, de modo que o produtor só vai ao CEASA - Conquista para
entregar a carga combinada. O comprador, por sua vez, que já está apalavrado com o
produtor, pode deixar passar um produto com uma melhor qualidade, pois priorizará cumprir
o acordo. Assim, a relação de confiança é mútua, mas cada uma com seu aspecto.
O incentivo a que os compradores fossem até ali para comprar diretamente dos
produtores também percebi ocorrer, porém, parece haver um limite, visto que nem todos os
varejistas vão querer ir até ao mercado (dispêndio de tempo e locomoção) e que sua presença
não é certa, sob o ponto de vista de muitos produtores. Sendo assim, muitos destes preferiam
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contar com os panhadores, atravessadores e distribuidores de suas relações. Entretanto, de
alguma forma, a presença de comerciantes pode ajudar no escoamento da produção de forma
geral e, ainda, promover um possível impacto nos preços.
A última ação que estavam tentando implementar era a de padronização das caixas,
outra medida que envolvia dificuldades para a adesão, pois necessitava de financiamento e
não verba. O CEASA-conquista estava tentando fazer com que os grandes compradores a
financiassem, mas ainda não haviam chegado a um acordo.
Vídeo reportagem sobre o CEASA de
Conquista
TV
ZOOM.
Após
revitalização.
3:58m.
https://youtu.be/IYDWEyoB6tA

Mesmo com essas medidas de revitalização, os produtores da região não costumam
utilizar o CEASA-Conquista para participar dos pregões, a maioria deles já tinha acertada a
venda e quando levava ao CEASA era somente para deixar com o atravessador com quem
havia negociado anteriormente. Muitos destes, mesmo que fossem ao mercado para vender
suas mercadorias, já tentavam acertar suas vendas anteriormente.
Outro fator que permitia que o produtor tivesse compradores preferenciais era o fato
de estes trabalharem pegando a mercadoria dos produtores a semana inteira, como fazia
Cristiano, tornando-se, assim, mais conhecidos dos produtores da região.
O intuito, porém, da administração era que donos de supermercados da região serrana
fossem até o Ceasa para poder realizar suas compras diretamente com o produtor, encurtando
o caminho da circulação e possibilitando o aumento dos ganhos para o produtor e para o
varejista, como mencionado.
Entretanto, na prática, o que se observa no Ceasa de Nova Friburgo é o mesmo que se
observa no CEASA-Irajá, há uma concentração de intermediários/ compradores que acabam
sendo os operadores desse mercado, articulando um saber sobre a demanda final e sobre a
oferta para poder atender as necessidades das duas extremidades da cadeia. Sendo também, de
certa forma, orientadores da produção, já que os produtores procuram plantar "o que tem
mercado" e "porque tem quem pânhe".
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O CEASA-Conquista não atende somente os agentes de mercado da região e das
cidades limítrofes, Teresópolis e Sumidouro. Sendo, para alguns produtores e compradores de
cidades mais afastadas, uma referência. Essa rede com diversos produtores e intermediários é
localizada no Triângulo das Verduras. Desta forma, produtores em centros menores de
produção, não contam com essa possibilidade de venda tão fácil, daquela que vai até seu sítio
ou com opções de diferentes atravessadores.
Talvez por este motivo que, desde a sua revitalização, o Ceasa de Nova Friburgo vem
recebendo cada vez mais produtores e atravessadores de municípios mais distantes,
cumprindo assim sua função de ser um centro e um mercado de referência.
Essa tendência de os produtores da região utilizarem mais os panhadores,
atravessadores, distribuidores e, por último, varejistas foi também registrado pelo
levantamento feito por Paris em seu estudo de cadeia de valor. Ela trabalhou com um recorte
de cinco localidades da região. Ela realizou uma divisão por área de micro bacia e seus
entrevistados eram das localidades: (MB3) Salinas; Santa Cruz e (MB4) Barracão dos
Mendes; Florândia da Serra; Fazenda Rio Grande; Serra Nova e Serra Velha. (PARIS, 2015).
Estas duas áreas de estudo, identificadas como "Cadeia de Valor B". A partir do levantamento
feito com os entrevistados de seu recorte ela afirma:

A maioria dos agricultores (62%) comercializa sua produção através do
"atravessador". Esse fato é uma realidade da área estudada devido ao
problema de logística e dificuldade de oportunidade para o agricultor vender
diretamente ao CEASA-Rio. Agricultores dizem que eles encaram uma difícil
escolha. Ou ficam na terra e produzem (considerando a escassa mão de obra)
ou sair do sítio e ir ao atacado na capital lidando com alto custos desta
empreitada e com a redução de produção em sua terra. Mesmo assim, alguns
agricultores praticam a comercialização direta via CEASA (12%) no Pavilhão
21. Assim, o papel do atravessador é essencial como um agente ativo
especialmente na coleta da produção e em sua redistribuição ao central do
atacado. Sem o intermediário, o fardo da comercialização estaria totalmente a
cargo do agricultor. O atravessador também está sujeito ao mercado de preço
auto regulado, no qual o fardo recai no agricultor, levando-se em
consideração que o varejista irá ganhar em cima do preço final de venda.
(PARIS, 2015, pp.129-130. - Tradução livre)

O importante para destacar na passagem de Paris, e que coincide com o levantamento
feito a partir de minha experiência de campo e de "papos" nem um pouco estruturados, é que
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os da região tem a preferência para vender seus produtos aos intermediários, orientando,
inclusive, a produção por esses acordos de "panhar a produção". O gráfico abaixo demonstra
o levantamento feito por Paris nas suas áreas de estudo.
Gráfico 4: Canais de Comercialização.

Canais de Comercialização dos agricultores entrevistados da cadeia
Outro (venda
de valor B
direta ou
restaurante)
5%

Hortifruti
5%

PAA
8%

Feira
8%
Ceasa
12%

Atravessador
62%

(Fonte: PARIS, 2015. p. 129 - tradução livre)

O gráfico demonstra uma participação de 8% do Banco de Alimentos. Os produtores
que têm Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e são cadastrados no Programa de Aquisição
de Alimentos/ PAA também podem passar seus produtos diretamente para o Banco. Os
pedidos são geralmente feitos por encomenda.
Os produtos entregues ao PAA são selecionados de forma diferente e são produtos que
saem da aparência de um produto comercializável no mercado. O pagamento segue uma
tabela de preços já estabelecida e que tem como unidade de referência o quilograma. Alguns
produtos de difícil comercialização, que "não tem mercado" também são passados para o
"pea" (como o Banco é chamado), enquadrados como outros produtos. Um exemplo é a
taioba, que é adquirida como sendo couve mineira. O "pea" também serve como escape
quando um produto desvaloriza-se demais no CEASA-Conquista, podendo oferecer melhores
preços, mas o lavrador tinha um limite anual de apenas R$ 7.000,00 o que forçava o mesmo a
operar outros cálculos.
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É importante ressaltar que o levantamento de Paris foi feito entre 2013 e 2014, durante
período no qual o CEASA-Conquista não estava em operação, por isso, este não aparece
como uma das rotas para os produtores.
Atualmente, é uma das rotas possíveis, mas, como observei em campo e pude
conversar com alguns produtores, a venda para o atravessador confunde-se com a venda para
o CEASA-conquista, já que poucos escolhem levar seus produtos ao pregão, utilizando o dia
de mercado para entregar sua produção, que já estava previamente destinada ao atravessador.
O dia do mercado (pregão) também era um momento de conversas, encontros, um
acontecimento em que os produtores podiam falar sobre o preço dos produtos, questões da
produção, jogar dominó, entre outros jogos, comprar insumos nas lojas e utilizar dos serviços
ofertados pelos estabelecimentos. Como argumenta Musumeci sobre o CEASA-Irajá:
A implementação da CEASA-RJ pode ter trazido alguns benefícios ao sistema
de abastecimento de hortigranjeiros na esfera do comércio atacadista, com
vantagens reais, inclusive, para os agricultores a que ela tem acesso. Todavia,
longe está de materializar o modelo de "mercado livre" que inspirou sua
criação e muito menos, de ter cumprido o papel de reduzir a cadeia de
intermediadora, evitar manipulação de preços ou subtrair o produtor e o
consumidor ao poder dos intermediários. Primeiro, porque, como
descrevemos brevemente acima, não há propriamente um "mercado"
unificado em seu interior, mas vários circuitos distintos e em alguma medida
independentes. Segundo porque, entre a "roça" do produtor e a CEASA, e
entre a CEASA e a mesa do consumidor, continuam a mediar os canais e
agentes "tradicionais" de comercialização: no primeiro percurso, os
caminhoneiros, "atravessadores", compradores de "porta de sítio", tropeiros,
etc. (MUSUMECI, pp. 124-125. 1987)

Na passagem, a autora argumenta que há uma precariedade em relação a não
implementação do "mercado livre". No meu entendimento, tentando não fazer um juízo de
valor a priori, uso a citação como exemplo de como o mercado do CEASA, inclusive, em
grande medida o de Nova Friburgo, funciona com seus distintos agentes, circuitos e
interações.
Com a ativação dos dias de mercado em 2015, o CEASA-Conquista tornou-se uma
alternativa, mesmo que não preferencial, a princípio. Digo a princípio porque meu campo foi
concentrado entre 2016 e 17, logo, as mudanças e as vantagens que talvez surjam a partir dos
dias de mercado talvez não tivessem sido ainda absorvidas pelos produtores locais.
170

De toda a forma, com a revitalização, nos dias de mercado, o CEASA começou a
receber os produtores com seus produtos e a comercialização no local trouxe outra
característica, a concentração dos produtos de caixaria e de cabeça como preferenciais por
esse circuito. Os molhos, divididos em folhagens e temperos, não são comprados pelos
atravessadores que ali agem, sendo outro o circuito do qual participam os panhadores e os
atravessadores.
Figura 15: Atravessadores, produtores e carregadores, uma quarta-feira no Barracão Novo. Os carregadores de
fácil visualização pelo uso do colete azul.

(Fonte: levantamento de campo)

Como dito anteriormente, a movimentação destes produtos costuma ocorrer por meio
de panhadores que são especializados e os circulam para alguns distribuidores e
atravessadores, que costumam realizar algum tipo de beneficiamento antes de revendê-los.
A tabela 5 demonstra este fato, nela são apresentados os registros dos produtos com
maior volume que passaram pelo mercado, comparando-se dados do ano de 2014 e 2015 para
análise do impacto da revitalização:
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Tabela 6: Comercialização CEASA-Conquista anos 2014 e 2015.

Valor - R$

Quantidade - Tn
Hortaliça

2014

2015

2014

2015

Tomate

3.740

8.284

5.876.347,00

14.809.758,00

Couve Flor

2.912

2.917

2.677.929,00

3.123.943,00

Repolho Verde

1.671

2.277

699.365,00

1.176.483,00

Abobrinha Italiana

671

1.856

487.178,00

1.689.837,00

Chuchu

550

1.237

341.725,00

613.933,00

Pimentão Verde

431

916

556.927,00

1.589.607,00

Pepino

402

754

282.577,00

589.227,00

Jiló

385

719

511.517,00

1.038.639,00

Berinjela

252

709

317.346,00

599.319,00

Batata Doce

510

703

456.451,00

1.339.397,00

Vagem Manteiga

252

489

363.365,00

450.521,00

Beterraba

510

433

153.633,00

448.288,00

Repolho Roxo

317

388

244.757,00

263.184,00

Inhame

145

325

248.960,00

436.726,00

Aipim

1

320

750,00

233.241,00

Quiabo

300

305

577.052,00

573.353,00

Vagem Macarrão

38

187

92.671,00

477.747,00

Cenoura

141

186

106.255,00

189.365,00

Milho Verde

0

183

0

101.167,00

Tomate Cereja

36

174

96.076,00

412.489,00

Ervilha Vagem

97

146

359,797,00

605.064,00

Abóbora

0

114

0

0

(Fonte: SEINP/DITEC/CEASA-RJ - SIMAB/CONAB/MAPA)
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8. Um empreendimento e uma aventura regional?

8.1. O mercado
A categoria mercado, como entendida na região pelos produtores, é um misto da alta
demanda pelos produtos, atribuída à região metropolitana do Rio de Janeiro, e da presença de
variados intermediários, que acionam alguns circuitos que podem ter diferentes etapas até
chegar ao comerciante (seja em supermercados, hortifrútis, sacolões, feiras ou restaurantes).
As categorias locais que identificam estes intermediários são: panhadores,
atravessadores, fretistas, distribuidores e, ainda, compradores. Cada um tem um papel
específico e pode operar em diferentes etapas da intermediação entre o produtor e o
consumidor final, sendo que, para o produtor/ vendedor, a relação de consumo se dá nesta
etapa, na venda de seu produto, ou, melhor dizendo, na concessão de crédito aos
compradores.
A perecibilidade das hortaliças é uma das características que faz com que esses
produtos tenham que circular rapidamente e pode ser uma das causas pelas quais há diversos
agentes operando nesse mercado. Essa característica das olerícolas foi ressaltada por
Musumeci:
A primeira, e mais óbvia, dessas características é que o alto grau de
perecibilidade da maioria das olerícolas exerce profunda influência sobre o
sistema de formação de preços (se é que pode ser chamado de um "sistema")
no setor. Praticamente inexiste armazenamento (mesmo dos produtos que
admitem conservação a frio por períodos longos); em consequência, é muito
limitada a possibilidade de intervenção governamental no mercado através
dos instrumentos usuais (preços mínimos, estoques reguladores, etc.),
tornando oscilantes e imprevisíveis os preços das olerícolas, que de um dia
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para outro podem sofrer variações bruscas, além de flutuarem sazonalmente
em intervalos muitos amplos. (MUSUMECI, 1987, pp. 124-125)

Os exemplos do tomate e da salsa podem ser utilizados novamente para destacar que
há produtos que têm diferenças quanto ao grau de urgência para chegar até o varejista. Grosso
modo, os produtos de caixaria podem ter um tempo maior até chegar ao consumidor, seguidos
pelos produtos de cabeça e, por último, pelos produtos de molho, geralmente identificados
como folhagens e temperos, que são os mais delicados.
A característica da perecibilidade é decisiva também para o mercado e para a
formação do preço na relação da oferta e da procura dos produtos. Os produtos altamente
perecíveis não se configuram em commodities, como ocorre com outros produtos
agropecuários, não havendo para aqueles agentes com poder de barganha ou de especulação
suficientes para operarem na formação de preços diante do mercado (PARIS, 2015).
Alguns produtos hortícolas sofrem uma concorrência macrorregional, já que
produtores de outros Estados, principalmente de Minas Gerais e de São Paulo, também
entram com seus produtos no circuito de abastecimento no Estado do Rio de Janeiro. O maior
exemplo percebido em campo é o do tomate, já citado. Dessa forma, a região articula-se via
mercado com o Triângulo das Verduras e este, por sua vez, com outras áreas que também
fornecem produtos para este mercado.
O Triângulo das Verduras, parte do Cinturão Verde, é mais especializado em
determinados produtos e, mesmo dentro deste, há localidades especializadas em algumas
culturas.
A região, por exemplo, é conhecida como uma das maiores produtoras de couve flor,
ervilha (vagem)145 e, por outro lado, algumas localidades de Teresópolis são mais conhecidas
pela produção de agrião, alface, couve. As características dos produtos são trabalhadas pelos
produtores, bem como pelos intermediários, para que possam movimentar-se nesse mercado e
este em torno destas características.

145
A região ainda é a maior produtora de tomate no Triângulo das Verduras, mas não se destaca no mercado no
Rio de Janeiro.
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Argumento nesta tese que o mercado é uma realidade concreta para os produtores e
intermediários e que este mercado tem suas características próprias com as quais estes agentes
deparam-se cotidianamente. Umas dessas características, que merece destaque, é a grande
oscilação de preços, sem que haja um agente com poder efetivo para determiná-los, já que é a
oferta dos produtos no mercado que determina os preços.
Julina Paris trabalha com dados institucionais da Embrapa (comparação de preços
praticados e da oferta dos produtos no sistema CEASA146 ao longo do ano) para afirmar que:
Os preços são consequentemente auto regulados pela relação entre oferta e
demanda. (...) Se a oferta é maior que a demanda, os preços tendem a cair de
acordo com a cotação. Se a presença no mercado é satisfatória, preços se
estabilizam. No entanto, se a oferta não atenda a demanda, os preços tendem a
subir. (PARIS, 2015, pp.127 - tradução livre)

Este movimento de flutuação de preço por causa da oferta de produtos que ela
observou foi o mesmo que eu pude perceber durante meu campo, sendo o caso mais extremo
e marcante o da variação do preço do tomate. Diante da oferta crescente no mercado, houve
uma queda de 85% no valor do produto entre o início de janeiro de 2015 e meados de março
2016147.
Paris, em seu levantamento acerca de algumas localidades, traça considerações sobre a
“cadeia de valor” e trabalha com uma definição clássica da teoria econômica liberal, a partir
da análise do sistema do CEASA. Para explicar o sistema de concorrência, ela argumenta:
(...) A Horticultura tem uma importância econômica no mercado interno e é
um importante componente da dieta do brasileiro. Entretanto, ele está sujeito
a um grau de competição chamado "Competição Perfeita" via o fornecimento
e distribuição no sistema CEASA. De Acordo com Bellù 2013 148 , a
competição perfeita acontece quando se tem alta concentração de
compradores e vendedores negociando baixa quantidade de produtos, não
tendo nenhum poder em formar o preço do produto ou serviço (...) No
entanto, por causa do aumento do setor varejista, a competitividade tende a
caminhar para um oligopólio ou poucos vendedores. Existem poucas cadeias
varejistas poderosas, como os supermercados e "hotifrutis", os quais
contribuem para a estabilização do preço, controlado por estes em escalas
maiores. (PARIS, 2015, pp.128-129. - tradução livre.)
146
SIMA & PESAGRO RIO (2002) ‘Comercialização no Atacado de Hortigranjeiros. Ofertas e preços;
período 1995/2000. Documento 82’, Niterói, Serviço de Informação de Mercado Agrícola (SIMA); Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro
147
Como já mencionado, de R$110,00 a caixa em janeiro, para R$15,00 em março.
148
BELLÙ, L.G. Value Chain Analysis for Policy Making: Methodological Guidelines and country cases for a
Quantitative Approach. Rome, Italy, EASYPol Module 129. 2013. Food and Agriculture Organization of the
United Nations. Texto on-line disponível em: http://www.fao.org/3/a-at511e.pdf (acesso 1/3/19)
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Longe de querer entrar no debate sobre um modelo econômico formal, o importante é
reter que o mercado é composto de diversos agentes intermediários, de um número ainda
maior de produtores e também de um elevado número de comerciantes finais, que vão vender
os produtos aos consumidores. Lembrando que, pela característica dos produtos e de sua
destinação, a circulação é cotidiana e potencialmente ininterrupta149. Assim, a determinação
dos preços estaria vinculada à oferta e à demanda, não havendo destaque de um operador
neste sentido, ao menos, ainda como ela argumenta, ao ponto de ter o poder de determinar os
preços.
8.2. Quão fino mói o Moinho Satânico?
A pergunta do subtítulo, o quão fino mói o Moinho Satânico? (POLANYI, 2000), é
uma referência à visão pela qual o sistema capitalista, de mercado, tritura as outras formas de
interação econômicas, questionando se essas interações feitas para a troca, em um mercado
competitivo e de formação de preços, são determinantes sobre outras formas de interações,
como as recíprocas. A partir do campo e do descrito, afirmo que sim, que essas diferentes
interações podem articular-se e que esta coexistência é exatamente o que permite a formação
deste mercado. Desta forma, troca e reciprocidade podem continuar opostas, mas não
necessariamente excludentes, o mesmo se aplicaria à redistribuição. Este exercício não é
novo, como observamos nas contribuições de Sabourin (2011; 2013), que articula estas
esferas com alguns casos empíricos.
Já o título deste capítulo, um subtítulo150 roubado do livro, Os Argonautas do Pacífico
Ocidental, de Bronislaw Malinowski, remete a um dos pontos centrais para os lavradores da
região, que é o esforço para circulação dos produtos. O Kula foi interpretado como
empreendimento e aventura para circulação, assim, pensar a ação dos produtores da região
como também um empreendimento e uma aventura é uma forma de inserir a discussão sobre
o mercado em um fenômeno mais abrangente, que é exatamente a circulação das mercadorias.
Assim, o regional entra como substituto do “nativo” e a interrogação que apresento neste
capítulo final busca explicitar a indagação do quão específico e regional é este mercado.
149

A greve dos caminhoneiros de 2018 demonstrou as consequências para o mercado e para os consumidores de
um desabastecimento.
150
Título completo da obra: Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos
nativos nos arquipélagos da Nova Guiné melanésia.
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Importante destacar a etnografia de Malinowski porque foi a partir dela, e de suas
várias interpretações, que se consolidou dentro da antropologia um objeto: as interações
recíprocas (SAHLINS, 1974) e a dádiva (MAUSS, 2003). O debate em torno do ato de
circulação de braceletes e colares nas Ilhas Trobriand como prestações e contraprestações
pode parecer distante no tempo e no espaço, mas a discussão que apresento a partir desta
etnografia, e que passa por diversos autores da antropologia, da sociologia, da economia e da
história, ainda continua em voga, principalmente quanto à tentativa de entender o fenômeno
econômico entre os agricultores de pequena escala.
No caso da região, o investimento dos grupos familiares é realizado na atividade como
um todo, não somente na produção, mas também em serviços que são relacionados à
produção e também à circulação. Desta forma, muitos intermediários são parentes, vizinhos e
compadres. Sobre a relação do produtor com o mercado, Garcia Jr e Heredia afirmam:
Em termos claros: a unidade de produção seria responsável pela totalidade ou
pela maioria dos bens materiais consumidos pelo grupo doméstico, como se a
inscrição em relações mercantis regulares ou não existisse ou fosse
irrelevante. Tais preconceitos são comuns aos portadores da ideologia do
sistema de mercados (Polanyi, 1980), aos que acreditam que a evolução da
humanidade teria por princípio uma economia natural, passando
gradativamente a circuitos de trocas mercantis de importância crescente. O
campesinato é assim percebido como um pólo intermediário entre as
sociedades primitivas e as sociedades de mercado (...) A auto-suficiência não
está na economia camponesa; ela é característica, sobretudo, dos que
dissertam sobre o universo social sem se deslocarem de suas condições de
existência cotidiana, tomando sua imaginação, ou fantasmas, por fatos
observáveis. Os grupos camponeses de que estamos tratando – os
sitiantes, os agricultores, os lavradores, os posseiros, os assentados – estão
sempre inseridos em sistema de mercado, participam do mercado de
terras, do mercado de produtos, do mercado de trabalho; há
sistematicamente venda e compra de mercadorias. (GARCIA JR &
HEREDIA, 2009. p.223) (Negrito colocado pelo autor desta tese)

As narrativas de diversos produtores da região sobre a história/ trajetória de vida
remontam o esforço de fazer circular os produtos para a venda e de se produzir para vender.
No tempo das tropas de burro, das trilhas e das picadas de mato, que levavam a produção para
os trens em Nova Friburgo, passando pela abertura de estradas de chão e do uso do caminhão
para o escoamento pelas rodovias e pelos barracões velho e novo significou a ampliação e a
consolidação desse Cinturão Verde, que também se integra com outros centros produtores e
outros mercados.
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Todas estas mudanças aparecem no discurso dos produtores e dos atravessadores da
região como positivas, como se fossem uma conquista. O fato de se integrarem mais
facilmente as rotas de escoamento da produção significa, para a maioria dos produtores, uma
melhoria em suas vidas. Desta forma, o mercado não aparece no discurso como algo
disruptivo de um modo de vida, mas sim como um incremento positivo, que colaborou para a
afirmação de um modo e das opções de ser.
Em um primeiro momento, o escoamento demandava muito esforço e relações
redistributivas (POLANYI, 1957) entre os tropeiros/ donos de armazéns, que concentravam
os bens e o serviço de transporte até Nova Friburgo e, anteriormente, até Guapiaçu151. Com a
abertura de outras rotas, a operação do Barracão dos Mendes na década de 1950 e, por fim,
com a abertura da estrada RJ-130, as localidades de Teresópolis começam a ganhar
importância na circulação dos produtos (SANTOS, 2015) e muitos passaram a agir como
intermediários especializados em lidar com o mercado, aproveitando-se da institucionalização
do Sistema CEASA. Desde então, estes intermediários foram criando seus circuitos próprios
e, atualmente, possuem a maior concentração de distribuidores.
Na região, por sua vez, a especialização na produção acabou também sendo
acompanhada pelo crescimento de panhadores e atravessadores e, em tempos recentes, como
ocorreu em Teresópolis, os distribuidores152 começaram a se estabelecer.
O produtor que produz determinadas hortícolas "porque tem mercado" e "porque tem
quem pânhe", pode não ser um agente diretamente evolvido na circulação, porém ele tem, no
ato de escolha para quem vender e o que produzir, um campo de ação. Ele pode procurar um
intermediário em que tenha confiança e que trabalhe com os produtos que ele gosta de
trabalhar, ou, ainda, no qual ele acredite que terá um bom retorno ao fim do ciclo da planta.
Nesse cálculo, é bom lembrar, que o agricultor da região costuma diversificar sua
lavoura. Assim, tem diversas culturas plantadas, podendo contratar um panhador para
determinado produto, utilizar um varejista para outro e, ainda, um distribuidor, que vai até a
terra ou para o qual ele entregue a produção em seu galpão.

151

Como visto no capítulo 4, os mais velhos só fazem menção as histórias que ouviam de pais e avós. Os que
viveram a época das tropas de burro se ocupavam mais do circuito até Nova Friburgo.
152
Como visto no capítulo 7, um distribuidor fechou e outro se constituiu após o trabalho de campo finalizado.
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Na escolha destes, nem sempre o preço pago, ou o prometido, pode ser o fator
determinante, já que a certeza do ganho menor pode atrair mais que a incerteza do ganho
maior. Dessa forma, a confiança no panhador costuma ser um dos balizadores essenciais para
o produtor, principalmente nas lavouras em que ele espere um ganho “certo”, mesmo que
mais baixo, como foi no caso da lavoura da salsa para Deinha.
De qualquer forma, a importância do preço é facilmente observada. Os agricultores,
em momentos de sociabilidade, costumam ter conversas sobre os preços dos produtos no
momento e das tendências sobre como será a sua variação. Nas conversas de bares, nos dias
de mercado no Ceasa, na Igreja, o assunto sempre surge. Estas informações sobre os preços
chegam via CEASA-Conquista (pelo telão, nos dias de mercado) e pelos intermediários. Com
a melhoria da telefonia celular na região, chegam, ainda, via “zap” (aplicativo de mensagem
de telefonia móvel), a partir dos contatos com outros produtores ou intermediários que o
produtor tiver.
Assim, os produtores costumam decidir o que plantar a partir de uma tendência futura
de oferta no mercado, nos contatos com os intermediários e com a disponibilidade de recursos
e crédito, podendo trabalhar com as lavouras que considerem mais ou menos seguras/
arriscadas. A opção não é somente sobre o tipo da cultura, mas também em relação à época de
plantio, pois plantar um pouco fora do tempo determinado pode evitar a colheita em
coincidência com uma super safra que venha a ingressar no mercado.
Este foi exatamente o caso relatado do tomate em 2016, quem plantou “di setembro"
(2015) colheu com a caixa por volta dos R$110,00 em janeiro. Já quem plantou "di janeiro",
recebeu pelas últimas colheitas apenas R$15,00 a caixa. Há, portanto, sempre um jogo de
expectativas para ser administrado pelos agricultores diante do mercado e da variação de
preços que pode resultar em "não dar nem pro empate" ou "ganhar na loteria".
Nesse movimento de mercado, há certo “nervosismo”153, constituído de insegurança e
de flutuação radical de preço (MUSUMECI, 1987). Assim, o produtor procura estabelecer as
relações necessárias à sua empreitada, desde os arranjos familiares na produção (que podem
se estender à circulação), passando pelo contrato de serviços e barganha de crédito em

153
PINTO, Mário da Silva. Produção, comércio e futuro dos produtores hortifrutigranjeiros no Brasil. Carta
Mensal, Rio de Janeiro, 327, jun. 1982.
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estabelecimentos, até a escolha do que produzir e para quem vender (muitas vezes definidos
conjuntamente), o produtor articula, então, diferentes formas de interações.
Estas interações podem ser desde a reciprocidade com os familiares até as relações de
confiança (crédito), que ele obtém em lojas e que dá ao intermediário. O mesmo se aplica ao
panhador e ao atravessador que, diante do mercado, precisam vender-se como fornecedores
estáveis de mercadorias e como bons pagadores para os da região. Parece-me justo pensar que
esse sistema de confiança, que se dá para as relações mercantis, mas não necessariamente a
partir delas, vêm como uma solução de operação desse mercado, que tem como característica
um “nervosismo”.
No caso da cadeia produtiva das olerícolas, diversos autores atribuíram significativa
importância à circulação/ ao mercado, porque é através dele que os agentes intermediários
operam a distribuição. Esta é gerida de forma não centralizada, entre diversos agentes, sem
centralidade nas decisões. Também não se pode ignorar o esforço governamental em criar as
Centrais de Abastecimento, que possibilitaram a criação de centros dos quais surgiram estes
diversos agentes e que produziram o efeito de especialização da produção.
Podemos, então, concluir que esses diversos atores, agindo em diversas etapas dessa
cadeia produtiva, articulam diferentes formas de interações econômicas. Proponho aqui o uso
trabalho de Sahlins sobre a economia das sociedades tribais (1974), adaptando sua
conceituação para entender as interações ao longo da cadeia produtiva. Também podemos
casar o entendimento da reciprocidade, redistribuição e troca (POLANY, 1957) se pensarmos
estas como não excludentes entre si na interpretação das relações ao longo desta cadeia.
Se pensarmos que há um gradiente, constituído pela unidade doméstica/ terra no
centro, passando pela localidade, região, Triangulo das Verduras e Rio de Janeiro (ou outros
destinos finais dos produtos), podemos então tentar relacionar as diferentes formas de
interação preferenciais entre cada nível e como os agentes podem ter que trabalhar com
deferentes reciprocidades da mesma forma que fez Sahlins:
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Gráfico 5: Reciprocidade e setores residenciais de parentesco, sobreposto a partir das interações de produção e
venda na região. Entradas em azul e vermelho.

(Fonte: SHALINS, 1974. p. 132)

Para readaptar o esquema tribal à região e ao mercado, é necessário manter a casa e,
principalmente, a lavoura como o centro.
Como apresentei ao longo da tese, a maioria dos agricultores produz com mão de obra
familiar na terra onde também vivem. No entanto, como demonstrei, nem sempre o local de
moradia é o local de produção. De qualquer forma, as relações estabelecidas são como as que
Sahlins indica como sendo de uma reciprocidade generalizada. A forma com que Deinha e
seus filhos se articulam e se ajudam nas diversas etapas da produção e comercialização
pertence a este nível de reciprocidade, aquela ação sem espera de contrapartida, não
necessariamente uma ajuda altruísta, pois haverá reciprocidade caso necessário.
Em um segundo nível de interação, a da reciprocidade equilibrada, que foi definida
como uma troca direta, "Menos rigidamente, a 'reciprocidade equilibrada' pode ser aplicada
onde bens de valor ou utilidade comensurável devem ser dados em retribuição dentro de um
período de tempo costumeiro finito ou rapidamente." (SERVICE apud SAHLINS, 1974, p.
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130) 154 . Esta interação pode ser entendida como as relações estabelecidas com os
compradores em geral, em especial os panhadores, como vimos no caso de Deinha. A relação
de crédito e dívida entre estes aciona a relação de dádiva (MAUSS, 2003), que se estabelece
nas localidades e região, mas também se estendem para fora dela.
Para fora da região, quem opera estas interações são comumente alguns panhadores,
como Tiquinho, que leva sua carga ainda dentro do Triângulo das Verduras, e também
estabelece com os outros compradores crédito e acordos de fornecimento de certos produtos.
De maneira esquemática, essas interações de reciprocidade equilibrada, que se dão
para o mercado e estabelecem trocas indexadas por moeda, acontecem em sua maioria de
dentro do gradiente da região para fora, até o Triângulo das Verduras. Novamente, cabe dizer
que estas relações podem se estabelecer também para fora e não são de exclusividade do
panhador, sendo também estabelecidas pelo produtor para operacionalizar a produção e
circulação de seus produtos.
Em um terceiro nível, temos a esfera do mercado em que as trocas baseiam-se em
reciprocidades negativas, onde "os participantes, em todos os momentos, confrontam-se não
só como interesses distintos, mas opostos, cada um procurando maximizar sua posição a
expensas do outro" (Idem, p. 131). Destas interações, soube somente dos relatos, não
presenciei ou fiz trabalho de campo em conjunto com atravessadores. No entanto, estes
últimos estão sempre contando sobre as voltas, as enganações a que estão sujeitos, quando
vão para o mercado, ou para a pedra no CEASA-Irajá.
Estas formas de relação podem ser encaradas como acontecidas dentro da própria
região, como foi no caso do panhador que "cresceu o olho", sendo considerada uma forma de
trapaça e enganação, o que acarreta o rompimento do vínculo e das relações de reciprocidade
equilibrada.
Penso que a contribuição deste trabalho é trazer um relato que ajude a construir uma
perspectiva que considere os sujeitos dentro de suas percepções, articulando o fenômeno
econômico em sua totalidade, de forma a não construir uma determinação de uma das etapas
da cadeia produtiva sobre a outra, nem tampouco sobrepor e autonomizar as instituições
econômicas, políticas, religiosas e morais.
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SERVICE, Elman. The Hunters. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1966.
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Para o produtor da região, produzir para o mercado é produzir para vender, mas, como
argumentei, as interações econômicas são mantidas e permeadas por outras relações, além da
troca (POLANYI, 1957), bem como por distintas racionalidades (GODELIER, 1970). Este é
o fino conhecimento e balanço de interações e racionalidades que considero a grande aventura
e o empreendimento performados pelos produtores dessa pequena, mas importante região do
terceiro distrito de Nova Friburgo.
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