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RESUMO 

A agricultura grega apresentou taxas notáveis de desenvolvimento e modernização após a 
Segunda Guerra Mundial. A cultura agrícola apoiada em antigas tradições e tecnologias 
locais, que garantiram a sobrevivência das comunidades rurais e da vida selvagem durante 
milênios de cultivo contínuo de terras de baixa fertilidade, foi substituída por uma agricultura 
baseada no uso intensivo em recursos energéticos. Apesar dos enormes esforços, no 
sentido de aproximar a agricultura grega às atuais estruturas da agricultura ocidental, aquela 
conservou um conjunto notável de características que estão mais próximas de um modelo 
sustentável de desenvolvimento, ao invés da agricultura intensiva, tais como: tamanho de 
pequena a média; alta fragmentação; monoculturas restritas; variabilidade alta de micro-
climas e condições de solo; variedade de ecossistemas e habitats; baixa aplicação de 
insumos químicos. Este estudo examina: (a) a destruição do “modo de produção 
comunitário” que assegurava um meio de subsistência sustentado às comunidades rurais; 
(b) as características específicas sobreviventes do espaço rural sob o atual “modo de 
produção capitalista”, as quais favorecem a adoção de um modelo sustentável de 
desenvolvimento; e (c) os impactos das políticas da União Européia e outras políticas 
internacionais que, por serem medidas uniformes, têm causado forte impacto sobre as 
regiões rurais da Europa meridional. Várias dúvidas aparecem e se articulam quanto à 
possibilidade de se alcançar um modelo de sustentabilidade sob o atual modo de produção 
capitalista globalizado.   

 

Introdução   

O espaço rural grego passou por uma série de mudanças dramáticas durante os últimos 
cinqüenta anos. As mudanças não apenas envolveram os elementos físicos do setor rural 
como também os do setor cultural. Nos países europeus meridionais, e principalmente na 
Grécia, o "modo de produção comunitário" (MPCo ) foi responsável por um modelo de 
subsistência auto-suficiente e frugal, em que as necessidades da comunidade tinham que 
ser primeiramente satisfeitas. A produção foi disposta para as necessidades da comunidade 
e os recursos foram conservados de modo a fornecer as condições futuras de sobrevivência 
da comunidade.   

Planejamos neste estudo realizar três objetivos. Primeiro, delinear a destruição do MPCo  
que assegurou um meio de subsistência sustentado aos camponeses; segundo,  definir as 
características peculiares ao meio rural que sobreviveram sob o atual "modo de produção 
capitalista" (MPCa) e as quais  favorecem um modelo  sustentável de desenvolvimento; e, 
em terceiro,  dirigir a atenção sobre os impactos das políticas da União Européia e 
Internacionais que, por serem medidas únicas e gerar uniformidade, têm causado forte 
impacto sobre as regiões rurais da Europa meridional.   

Finalmente, articulam-se várias dúvidas quanto à possibilidade de se alcançar um modelo 
de sustentabilidade sob o atual modo de produção e arranjos institucionais. 
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A rota para a modernização: destruição de um modo de produção sustentável 

A agricultura grega experimentou rápidas mudanças no período posterior à Segunda Guerra 
Mundial (Myrick e Witucki, 1971; Lixador, 1962; Shaw, 1969; Weintraub e Sha-pira, 1975). O 
caminho de desenvolvimento adotado pela agricultura grega foi semelhante ao seguido por 
outros países ocidentais, isto é, o uso progressivo de insumos químicos acompanhado de 
investimentos públicos em infra-estrutura (recuperação através de  drenagem de terras sem 
cultivo, projetos de irrigação, etc.). Foi difundido, de forma intensa, o uso de fertilizantes 
químicos, inseticidas, praguicida, sementes de novas variedades de alto rendimento, mais 
maquinaria, e práticas "modernas" de agricultura. Por exemplo, em 1984 a quantidade de 
fertilizantes usada por hectare de terra era cinco vezes mais alta que a quantia usada em 
1950.  Assim, em 1982, a potência instalada de toda a maquinaria usada pela agricultura 
grega era maior que a energia elétrica gerada anualmente (Tsatsarelis, 1995). O resultado 
final desta intervenção foi  incorporar os mercados locais reduzidos, quase isolados e auto-
suficientes, ao nacional e posteriormente ao mercado internacional.   

Durante este processo a agricultura grega perdeu a maioria dos elementos que 
apresentavam um caráter sustentável, tais como: 

a) uso muito limitado de substâncias químicas;   

b) uso de material genético nativo de alta biodiversidade;   

c) baixa poluição de águas e do ambiente em geral;   

d) ausência de monoculturas (era usado um sistema de colheitas múltiplas);   

e) incorporação da produção agrícola e animal em um tipo híbrido de fazendas de 
beneficiamento a partir da  troca de subprodutos;   

f) completa reciclagem da produção entre os setores produtivos e ausência de 
resíduos;    

g) industrialização local da produção agrícola (farinha de trigo e pão, vinho, raki, 
tsipouro, queijo de feta e vários outros tipos de queijo, manteiga, azeite, 
azeitonas, salsichas e vários outros produtos de carne, legumes desidratados ou 
conservados em vinagre);   

h) baixo consumo de energia.    

Ao mesmo tempo, a cultura local, decorrente da evolução secular da interação entre o 
homem e seu ambiente, apresentava um notável caráter de sustentabilidade. A comunidade 
local, por experiência acumulada durante séculos, criou elementos culturais para apoiar uma 
relação simbiótica com o ambiente natural.  

Na Grécia, e ao longo do Mediterrâneo em geral, as pessoas conseguiram sobreviver 
durante séculos em um terreno árido, com terras férteis limitadas e baixa pluviosidade, 
graças a uma adaptação cultural que pode ser definida como  "modo de produção 
comunitário" (Karavidas, 1936; Sakiotis, 1995). O "modo de produção comunitário" (MPCo) 
tem diferenças apreciáveis em relação ao "modo de produção capitalista" (MPCa) que o 
substituiu. O MPCo foi um modelo único de organização social, econômica e cultural 
estabelecido em grande parte da Grécia rural até a década de 1940, e ainda podem ser 
encontrados, em áreas rurais remotas do país, traços vivos desse modo de produção.    

O MPCo  é basicamente um modelo de produção de subsistência, por meio do qual as 
pessoas produzem bens para satisfazer suas próprias necessidades. As necessidades 
alimentares e energéticas são satisfeitas pela produção realizada na fazenda, nas florestas 
ao redor, na horta familiar, e no celeiro doméstico (carne, leite). A fazenda, a horta e o 
celeiro foram fisicamente dispostos para satisfazer as necessidades energéticas da casa 
familiar e da comunidade local.  
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O excedente era comercializado, porém apenas quando havia condições favoráveis, para a 
compra de matérias-primas (tecidos, couro, metais, artigos de cozinha domésticos, 
ferramentas, etc.) a serem utilizadas em outras cadeias produtivas estabelecidas na 
“unidade doméstica de produção”. 

Esta organização econômica, que não estava baseada em trocas monetárias, fazia  parte de 
uma série de relações e funções dispostas para satisfazer as necessidades dos indivíduos 
da comunidade. As necessidades estavam, sem dúvida, baseadas em uma mentalidade 
diferente (economizar, poupar) do modelo atual de subsistência. As funções da típica casa 
familiar no interior da comunidade eram tão diversas e inter-relacionadas que permitiram 
uma relação equilibrada com o meio-ambiente.  

Não havia desperdício de produtos ou resíduos a serem eliminados, como resultado de 
trocas equilibradas e do uso sensato da reciclagem de recursos. Ao mesmo tempo, a 
pobreza estava ausente das comunidades rurais sob este modo de produção.   

Exemplos 

Alguns exemplos da vasta ordem de adaptações sustentáveis das comunidades rurais ao 
longo da Grécia mostram o uso criterioso dos recursos rurais e naturais: 

a) No lago Prespa e no Parque Nacional de mesmo nome, onde várias espécies 
ameaçadas, a vida selvagem e os humanos coexistiram por milhares de anos 
graças a trocas equilibradas. Em Prespa fazendeiros colhiam caniços para 
alimentar os animais e também como material de construção  (telhados e 
paredes de sapé). Esta prática era muito benéfica para o lago, pois  removia  
cada ano grandes quantidades de matéria orgânica (Pyrovetsi, 1984). 
Construções (casas e edifícios da fazenda) eram edificadas com lama e palha 
sempre que as pedras locais não eram usadas. Quando essas construções eram 
demolidas, todo o material era reciclado. A água do lago era diretamente usada 
pela população e pelos animais até a década de 1960. A partir de 1970, por 
causa do êxodo rural, os caniços não são mais colhidos e os nutrientes no lago 
aumentaram. Como resultado, o lago está eutrofizado e nem sequer os animais  
bebem de suas águas.   

b) Na Macedônia grega o cultivo de feijão e milho no mesmo campo e ao mesmo 
tempo era uma  prática  comum entre os fazendeiros da região. Os feijões, assim 
como outras leguminosas, têm uma relação simbiótica com bactérias fixadoras de 
nitrogênio atmosférico, tornando-o disponível às plantas em geral. Assim, muito 
antes que os fertilizantes fossem inventados, a sabedoria nativa descobriu modos 
naturais para beneficiar as plantas que precisam de muito nitrogênio, sem a 
necessidade de aplicação de fertilizantes químicos.    

c) Em todas as áreas montanhosas, comunidades constróem terraços a fim de 
proteger a valiosa terra da erosão, e, em várias épocas do passado, os 
agricultores usavam animais para devolver a terra a partir de depósitos do rio.   

d) Nas Ilhas do Mar Egeu a arquitetura local incorporou práticas sustentáveis. As 
casas foram equipadas com telhado especialmente construído para coletar água 
da chuva e armazená-la  em um poço debaixo da casa.    

e) O caráter altamente sazonal do trabalho na fazenda era aliviado pelo intercâmbio 
de trabalhadores entre os diversos grupos familiares. ''Eu ajudo sua família 
durante dez dias neste período e espero o retorno posterior disto quando precisar 
de trabalho adicional". Atualmente, em todas as áreas de agricultura do país, 
como em qualquer outro lugar na Europa e  dos EUA (Molnar e Korsching, 1983), 
os acordos de auxílio e as normas informais de ajuda estão sendo suplantados 
por uma economia agrária de serviços, baseada em cálculos monetários de 
tempo e energia. De acordo com Poole (1981), esta tendência pode minar as 
relações comunitárias tradicionais.    
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No âmbito da organização social, a comunidade estava equipada com estruturas promotoras 
de continuidade, estabilidade, e longevidade. A família estendida, a igreja local e o governo 
local, com  elementos fortemente participativos, constituem um sistema de articulação social 
que permanece em curso durante séculos.  

A oferta de trabalho voluntário para projetos comunitários, festividades anuais e 
celebrações, dotes e transferência de riqueza entre gerações constituem as instituições que 
asseguram o MPCo. Essas instituições são apoiadas por um sistema de normas (honra, 
amizade, afinidade, solidariedade, progresso, etc) com sistemas de controle social e justiça 
comunitária sempre presentes.    

A cultura também era um produto genuíno da comunidade. A autogestão, com acordos 
participativos, produzia adaptações culturais de alto valor. A música, as danças e a arte 
popular eram todos produtos da comunidade. A arte não era produzida por uma minoria 
eclética (elite), mas pela gente do povo, pela participação genuína na produção e uso da 
arte ("folclórica"). Ademais, a educação dos jovens era controlada pela comunidade. Seu 
conteúdo era específico e não uniforme e de tipo urbano, como ocorre atualmente.   

 

As contradições do caminho atual para a sustentabilidade 

De acordo com o Relatório de Brundtland (WCED, 1987), a bibliografia sobre 
sustentabilidade se expandiu enormemente. As organizações internacionais, os currículos 
universitários e as instituições de pesquisa pública e privada estão, cada vez mais, adotando 
o termo "Sustentável". Assim, na Universidade Aristotélica de Salónica em 1999 foi iniciado 
um programa paralelo (curso extracurricular) de 12 créditos  em Agricultura Sustentável.    

Políticas contraditórias 

Enquanto há uma crescente compreensão da necessidade de transformar a agricultura de 
hoje para incluir características de sustentabilidade, há várias contradições importantes a 
serem discutidas: 

a) As políticas internacionais progressivamente ignoram as condições específicas 
que prevalecem em cada região. Por exemplo, a política para promover a criação 
animal nos estados membros da União Européia é muito prejudicial às ilhas 
gregas, bem como a outros estados europeus meridionais, onde colinas e 
montanhas com alto grau de erosão, com vegetação muito limitada e chuvas 
escassas estão atualmente sendo degradadas a uma taxa alarmante por uma 
população crescente de ovelhas e cabras. Entre 1981 e 1991, a população de 
ovelhas e cabras na Grécia aumentou em 17.2% e 26.1% respectivamente, 
atingindo índices nunca antes registrados (Tikof, 1996). Em outro caso foram 
dados subsídios a fazendeiros gregos que derrubam vinhedos ou oliveiras, as 
quais são  extremamente adaptados ao ambiente mediterrâneo. A política da 
União Européia para restringir o cultivo de vinhas era uniformemente aplicada ao 
longo de  toda Europa, restringindo na mesma proporção o cultivo em regiões 
européias ao norte e ao sul.     

b) As políticas não são integradas e freqüentemente se contradizem. Há políticas 
diferentes que lidam com atividades diferentes ao invés de políticas que 
englobem e promovam um plano mestre para uma região específica. Como 
conseqüência, recursos valiosos são gastos com resultados limitados. Por 
exemplo, o dinheiro gasto em treinamento vocacional na Grécia tem impactos 
limitados porque  não estão integrados em um plano de desenvolvimento da 
região específica, o qual deve fixar prioridades e revelar as necessidades 
educacionais e de treinamento para as novas atividades  a serem seguidas.    

c) O esforço, amplamente promovido, no sentido de abrir mercados e aumentar o 
comércio internacional e a competição em escala global não é uma prática 
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sustentável. Os economistas declaram que, em mercados abertos e competitivos, 
cada região ou país consequentemente produzirá aqueles produtos agrícolas  em 
relação aos quais possui uma vantagem competitiva. Infelizmente, esta norma 
econômica contradiz princípios ecológicos e de sustentabilidade. Fica a dúvida: 
quem tem a razão? Não é  ecologicamente sensato cultivar o mesmo produto 
sobre vastas áreas simplesmente porque a região específica possui, neste 
produto em particular, uma vantagem competitiva. Por outro lado, os economistas 
sabem melhor do que ninguém que não há nenhum mercado perfeito, capaz de 
estabelecer preços justos para os fatores de produção.     

d) Para as corporações multinacionais especializadas em agro-negócios a 
sustentabilidade é obtida por meio da biotecnologia. Ao invés de despender 
esforços para testar e ampliar a sabedoria nativa acumulada pelos agricultores 
em todo o mundo, por exemplo, produzindo maquinário  para plantar e colher 
feijão e milho ao mesmo tempo, elas incentivam pesquisas para produzir safras 
capazes de fixar nitrogênio em suas raízes por meio de aperfeiçoamento 
genético.    

   

O estado atual da agricultura grega   

Após cinco décadas de intensivos (e pouco frutíferos) esforços para aumentar os 
investimentos na agricultura grega a mensagem deve mudar. A transição para uma 
agricultura cada vez mais sustentável deveria ser o caminho preferencial da agricultura 
grega, e ser adotada por todos os protagonistas (produtores, comunidades locais, cientistas, 
ministério da agricultura e a comunidade acadêmica). Em vez disso, é dito que no próximo 
século uma agricultura desenvolvida solucionará com êxito problemas associados à 
conservação do ambiente natural.    

A agricultura grega tem algumas vantagens comparativas as quais, na era da agricultura 
intensiva, são consideradas como desvantagens,  tais como:   

a) a variedade de condições microclimáticas e de solo e o cultivo de safras 
diferentes em porções reduzidas contribui substancialmente para a diversidade, 
características valiosas para uma agricultura sustentável. 

b) embora o uso de insumos químicos tenha aumentado, eles ainda estão muito 
abaixo dos níveis correspondentes em outros países europeus. O consumo de 
fertilizante por hectare é duas vezes mais baixo que o do Reino Unido e cinco 
vezes inferior aos dos Países Baixos (Tikof, 1996).   

c) a produção em pequena escala que prevalece no país, assim como a 
fragmentação, impedem o predomínio de monoculturas sobre vastas áreas,  e o 
que seria uma  desvantagem para a agricultura moderna torna-se uma vantagem 
para a agricultura sustentável.   

d) a proximidade da fazenda a florestas, fontes de água e planícies pequenas (nas 
quais a agricultura intensiva é praticada) oferece uma variedade de ecossistemas 
e habitats para a vida selvagem, o que é benéfico para a produção agrícola 
(polinizadores, insetos benéficos, predador e parasitas de pestes).   

   

O caminho para a sustentabilidade 

O caminho para a sustentabilidade não é fácil. Várias perguntas deveriam ser feitas antes 
de se tentar propor medidas para conduzir a agricultura grega à sustentabilidade.   

Quem deveria conduzi -la à sustentabilidade? O Ministério da Agricultura grego ou o 
Ministério da Agricultura da União Européia, visto que há um Programa para a Agricultura 
Comunitária (CAP).  
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Como nós declaramos anteriormente, qualquer política para promover a sustentabilidade 
tem que ser integrada, planejada e implementada localmente. As políticas horizontais, não 
só no âmbito da União Européia mas até mesmo nacionalmente, não funcionam.  

Em contrapartida, uma combinação de políticas diversificada poderia proporcionar uma 
combinação de resultados interessantes. Por exemplo, em vez de fornecer subsídios que 
estimulem a criação de ovelhas e cabras em regiões com pastos degradados, chuvas 
limitadas e baixa produção local de ração, nós deveríamos fazer o oposto. Fornecer 
subsídios para  fazendeiros e criadores que reduzam a população animal, treiná-los para se 
tornarem melhores administradores e gerenciadores do meio ambiente local, e  empregá-los 
em projetos que tenham como objetivo a melhoria das pastagens locais (Daoutopoulos, 
1995). A política de "mesma renda" para os agricultores e "mesmas despesas" dos fundos 
da União Européia traz, em longo prazo, resultados pouco desejados para o ambiente e 
para a viabilidade dos sistemas agrícolas nas diversas áreas rurais européias.   

E a respeito de forças de mercado como  força motriz para conduzir a agricultura grega para 
o cenário da sustentabilidade? Como nós já discutimos, o caráter sustentável do MPCo teve 
fim quando forças de mercado nacionais e internacionais penetraram em mercados 
regionais relativamente isolados e auto-suficientes. O transporte de mercadorias por 
distâncias longas (a essência dos mercados atuais) não é caracteristicamente sustentável. A 
sustentabilidade pode ser mais bem alcançada quando os produtos são fabricados, 
manufaturados e consumidos localmente.   

E sobre corporações multinacionais especializadas em insumos agrícolas? A agricultura 
moderna aumentou o número e o valor de insumos usados em escala mundial, e deu lugar a 
inúmeras corporações multinacionais que gastam, a cada ano, milhões de dólares em novas 
pesquisas. Elas se tornarão os fomentadores da nova forma de agricultura? Considerando 
suas práticas atuais há sérias dúvidas.  

A produção de variedades novas, não como resposta às demandas do consumidor, mas 
para promover seus próprios produtos (sementes geneticamente modificadas para resistir a 
elevadas aplicações de herbicidas), avança de maneira contraditória à sustentabilidade. 
Além disso, essas corporações prosperarão se puderem fornecer soluções uniformes para 
mercados amplos, o que também não possui um caráter sustentável.    

Em conclusão, o ônus reside principalmente no interior da comunidade local que não é, 
atualmente, forte o suficiente e bem equipada para retomar sua principal função, quer dizer, 
a viabilidade em longo prazo da comunidade e do meio biótico e abiótico da região. 
Portanto, qualquer intervenção para conduzir à sustentabilidade deveria apontar neste 
sentido.  

Novas ações exigem-se dos atores sociais (produtores, comunidades locais, cientistas, 
liderança e sociedade local): 

a) Melhor treinamento dos produtores, pois uma agricultura sustentável requer 
pessoal mais qualificado do que a agricultura convencional. A educação 
ambiental deveria receber alta prioridade. Esta deveria apontar para o 
desenvolvimento de produtores instruídos e qualificados, dispostos a entrar em 
ação para solucionar problemas ambientais (Hungerford et al 1980). O objetivo 
final da educação ambiental é estimular o comportamento ambiental responsável 
(Lozzi et al. 1990). Os órgãos públicos e privados de extensão agrícola e os 
centros de treinamento rural deveriam assumir esta tarefa.   

b) Reorganização da Administração Agrícola, especialmente a do Ministério da 
Agricultura, e a retomada do planejamento das atividades de treinamento do 
pessoal de campo.  

c) Formação e principalmente implementação de uma política de terras para 
preservar reservas valiosas e não-renováveis de terras férteis (Daoutopoulos, 
1980; Daoutopou-los e Pyrovetsi, 1995).  
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d) Promoção de pesquisa agrícola em todas as atividades, as quais incorporem o 
componente sociológico e ambiental.   

e) Preparação de programas de desenvolvimento integrados para cada região, 
feitos sob medida para suas características específicas e com uma forte 
abordagem participativa no planejamento e na execução. De acordo com a 
Estratégia de Biodiversidade Global (WRI, IUCN, UNEP, 1992), as comunidades 
locais deveriam desempenhar um papel fundamental na administração de seus 
recursos naturais. Estas condições não podem ser alcançadas sem a autorização 
e a organização da comunidade, elas poderão ser obtidas pela intensificação da 
consciência pública por meio do uso de um sistema adequado de informação de 
boa qualidade e da educação das comunidades locais. O caso de Aperathou, na 
ilha de Naxos, é um bom exemplo de como projetos localmente planejados e 
implementados podem alcançar resultados impressionantes na administração de 
recursos escassos (água) (Glezos, 1994).   

f) Mudanças drásticas na comercialização da produção agrícola na Grécia, que 
atualmente se assemelha à existente nos mercados do Oriente. Os produtos 
agrícolas deveriam deixar de lado seu caráter genérico e tornar-se epônimos, 
assim teriam seus nomes vinculados a uma região como sinônimo de qualidade, 
e vendidos após o controle de qualidade que certificariam sua origem a bons 
atributos alimentares.   

g) Dissolução das atuais cooperativas agrícolas (Papayiannakis, 1997) e formação 
de novas formas de associação, baseadas em uma expansão ampla da 
participação entre produtores locais que assumirão o empacotamento, controle 
de qualidade e fabricação de seus próprios produtos.    

Conclusões 

As áreas rurais na Grécia puderam sobreviver e prover um sustento decente para sua 
população, por milhares de anos, em um terreno severo graças ao assim chamado “modo 
de produção comunitário”. A dissolução deste modo de produção, sob o efeito da 
penetração de forças de mercado que trouxeram o “modo de produção capitalista”, foi 
prejudicial para as áreas rurais. Todos os sistemas (econômico, social e cultural) entraram 
em colapso em conseqüência da migração drástica da população e da deterioração do meio 
ambiente natural. A agricultura moderna aumentou a produtividade nas planícies, mas, ao 
mesmo tempo, pressionou fortemente os ecossistemas naturais em sua capacidade para 
prover indefinidamente valiosos produtos para a sobrevivência das populações humanas.   

A agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis requerem ações que permitam às 
sociedades locais responder às mudanças globais, fortalecer a rede social e vir a ser, outra 
vez, capazes de produzir sua própria cultura adaptada ao ambiente natural.  

As disposições institucionais baseadas em  soluções uniformes, especialmente  aquelas 
difundidas por países desenvolvidos ou corporações multinacionais de agronegócios,  não 
garantem melhores condições de vida às comunidades regionais ao redor do mundo. O 
estudo da sabedoria tradicional e das diversas formas e métodos da vida rural, que são mais 
sustentáveis que os métodos da agricultura fortemente mecanizada com elevados 
subsídios, deveria se tornar o foco de nossa pesquisa na busca de modelos mais 
sustentáveis de agricultura e de um maior sentido para a vida. 
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