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6. PROBLEMÁTICA DE LOS ESPACIOS AGRARIOS 

Revalorización del espacio agrario latinoamericano en la economía global 
 Bases físicas y ambientales para el estudio de los territorios 

 Impacto de las nuevas modalidades de producción 
 Asociación, cooperación y redes comunitarias 

 Biocombustibles y seguridad alimentaria 
Introdução – o problema 
 

O debate sobre agrocumbustíveis e soberania alimentar caiu rapidamente em 
polemica, vinculando uma suposta crise na oferta de alimentos com demanda crescente do 
mercado de combustíveis para matérias-primas agrícolas. A partir de um discurso oferecido 
pelo Fidel Castro, foram muitas as vozes levantadas em protesto contra esta ligação, 
reclamando que a procura das culturas alimentarias básicas, tais como cana-de-açúcar, soja e 
milho, como matéria-prima do sistema de energia alternativa, estimulou preços altos e 
[shortages] que pioraram e piorariam o problema da fome no mundo. Nesta visão do cenário 
atual, a agricultura camponesa não tem lugar, só a grande agricultura capitalista, produzindo 
toneladas de cana, milho e soja para fazer etanol para carros e metanol para caminhões. O 
sonho da Via Campesina de regime de política internacional de soberania alimentar vira 
pesadelo concretizado de segurança alimentar no melhor dos casos. 
 

Simultaneamente, outros analistas anunciaram que o mundo está na véspera da 
transição por uma nova matriz energética que visa o solo e não o subsolo como fonte mãe de 
combustíveis renováveis e sustentáveis. A fome surge como problema temporário a ser visto 
como oportunidade pelos agricultores, principalmente os camponeses, que já são responsáveis 
pela produção da maioria dos alimentos. Enquanto a agricultura capitalista se envolve com as 
culturas energéticas, o mercado dos alimentos abra mais para os camponeses. Mais, políticas a 
favor do biodiesel também criaram novos mercados para culturas, como mandioca, mamona, 
palma, que já são de domínio camponês. Para eles, o desafio é um de organização norteado 
pela decisão de aproveitar a oportunidade. O movimento camponês precisa mobilizar para 
garantir que as políticas agrárias incluem se não favorecem o agricultor familiar nos 
assentamentos de reforma agrária. 

 
O presente não é o primeiro momento na história quando o solo, tanto quanto o 

subsolo, foram vistos como fontes de matéria-prima para produzir combustíveis em escala 
massiva. Na história recente do Brasil, o Proálcool - Programa Nacional do Álcool de 1975 
foi um projeto que buscou na agricultura uma saída para a crise de petróleo da época na 
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conversão de produtos agrícolas em etanol. O projeto tentou ser um pacote fechado a partir 
desta produção, com investimentos no desenvolvimento rural, a indústria automobilística e o 
sistema de distribuição de combustíveis. Metas foram criadas para produzir milhões de litros 
do agrocumbustivel, fabricar carros que poderiam andar exclusivamente com o álcool, ter 
bombas de etanol e gasolina misturada com porcentagens de etanol disponíveis nos postos. 
No discurso oficial do presente, o Proálcool é celebrado como grande sucesso para justificar 
não apenas sua intensiva renovação no século XXI, mas também sua extensão para outras 
culturas e agrocumbustiveis, principalmente o metanol, assim aplicando estratégias similares 
para incentivar a transformação “verde” da frota de caminhões e ônibus através do PNPB - 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel de 2005.  

 
O PNPB acabou de sair de seu berço. Mas, a partir de sua concepção a proposta dela é 

diferente daquela do Proálcool em privilegiar a questão social. O principal mecanismo disso é 
o Selo Combustível Social, concedido pelo MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário 
aos usineiros que comprarem determinadas porcentagens mínimas de matéria-prima dos 
agricultores familiares. Um segundo mecanismo na lei 11097/05 que estabeleceu o programa 
foi um percentual obrigatório de 5% de adição de biodiesel ao diesel a partir de 2013. Diante 
dessas premissas de inclusão social e comercial do produto foi criada a Comissão Executiva 
Interministerial, sob o comando do MCT – Ministério de Ciências e Tecnologia, para dirigir, 
promovendo os pequenos agricultores e o desenvolvimento científico e tecnológico do 
biodiesel. No Estado de São Paulo fica responsável pela implementação das políticas agrárias 
do biodiesel a APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (PAFUNDA et al 
2008; CEIB, 2008; NARITA, 2008). 

 
A comparação dos programas tornou-se comum nos meios de comunicação. Proálcool 

é representado como um símbolo da grandeza centralizadora da ditadura, com todos seus 
desdobramentos de excesso e exclusão (privilegiando os usineiros), enquanto o PNPB está 
colocado como se fosse uma construção simbólica da república, com características modestas 
e inclusivas (privilegiando o agricultor familiar). Uma abordagem cientifica faz mais 
complexa a comparação, argüindo de que a elaboração dos dois programas por poucos grupos 
de interesse especial traz mais semelhança e diferença, que são os dois programas 
neocorporativos e assim o destino do PNPB não vai ser muito diferente que o do Proálcool 
(PAULILLO, 2007). Olhando atrás a evidência histórica apóia, em parte, o argumento desta 
abordagem, e mostra como o Proálcool não foi, no inicio, o programa de modernização 
dolorosa que acabou sendo. Isso cria questões sobre a repetição da história no 
desenvolvimento do PNPB (SZMERECSÁNYI, 1979; DA SILVA, 1982; BRAY, 2000). Não 
podemos antecipar o futuro do biodiesel, mas o processo de sua implementação já é bem 
diferente que o Proálcool, mostrando a influência de transformações políticas e sociais na 
história e também a permanência da força do capitalismo agrário. 

 
Depois de uma breve discussão do método e metodologia empregados, o ensaio vai 

analisar a situação político e social dos camponeses no Estado de São Paulo nos anos 70. Este 
tema vai ser retomado para o inicio do século XXI, depois de examinar os primeiros cinco 
anos da experiência do Proálcool no estado. A conclusão vai oferecer algumas observações 
sobre a relação entre a mobilização camponesa e as políticas agrárias de agrocumbustiveis na 
história recente do Brasil. 

 
Olhar da História 
 



De fato, não há dois momentos iguais na história da terra. A conjuntura da Nova 
República não é a mesma da Ditadura. Enquanto a permanência predomina na história do 
Brasil em geral, a emergência de novos movimentos socioterritoriais no presente mudou a 
dinâmica histórica do período da implantação do Proálcool para o do PNPB. As conjunturas 
de 1975 e 2005 têm em comuns aumentos altos no preço de petróleo e crescimento da 
preocupação com questões ambientais. Mas os períodos foram bastante diferentes nos 
sentidos geopolíticos, governamentais, econômicos e sociais. 

 
Mas os períodos foram bastante diferentes no sentido de que a dependência do Brasil 

na importação de petróleo é muito mais baixo e a preocupação ambiental é muito maior. Mais 
especificamente em relação das políticas agrárias, o regime militar abandonou a reforma 
agrária como política publica na época da criação do Proálcool, enquanto o governo federal 
contemporâneo é obrigado pela constituição de 1988 implementar reforma agrária. Até 1975, 
a ditadura tinha conseguido desmobilizar e cooptar grande parte dos movimentos sociais no 
campo – principalmente o movimento sindical – enquanto numerosos movimentos 
socioterritoriais estavam mobilizados no Brasil em 2005.  
 

Por tratar-se de um assunto recente no cenário mundial, pode-se considerar insipiente 
a quantidade de bibliografias que trata da temática em questão, principalmente sob o viés da 
participação percepção dos agricultores familiares assentados.  
 

Diante da concessão do Selo Combustível Social pelo MDA às usinas que procuram 
“promover” a inclusão social, as unidades produtivas familiares terão mercado para sua 
produção de oleaginosas. Entretanto, as mediações de vários outros segmentos da cadeia 
produtiva tendem a disputar e se apropriar de frações da renda da terra gerada pela atividade. 
 
 Assim, a capacidade de apropriação do excedente econômico relativo a renda da terra 
fica atrelada ao poder de mercado de cada produtor. E quando este não apresenta um 
significativo poder de mercado, a renda pulverizasse sob a forma de juros e lucros 
agroindustriais. 
 

A situação referenciada acima é tratada por Oliveira (2003) como a de “ser integrado”, 
condição na qual, basicamente, o agricultor familiar transformasse em trabalhador rural, pois, 
apesar de continuar sendo dono de suas terras, as exigências do mercado (o capital) para com 
o seu produto o obrigam a perder a autonomia como agricultor que se declina à dependência 
total por parte dos ditames dos intermediários da cadeia produtiva. 
 

Segundo Paulillo (2007) o programa nacional do biodiesel mostra todos os sinais de 
ser um sistema neocorporativista, igual o Proálcool dos anos 1970, que restringiu a realização 
das políticas e seus benefícios a uma rede pequena de lobbistas. 
 

Mas, nem Oliveira nem Paulillo incluem em seus cálculos movimentos 
socioterritoriais como agentes de peso na implementação das políticas (Fernandes, 2005). 

 
Mas, nem Oliveira nem Paulillo incluem em seus cálculos movimentos 

socioterritoriais como agentes de peso na implementação das políticas (Fernandes, 2005). 
Militantes do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como o agronomio 
Enio Guterres (2006), como o programa biodiesel é diferente que o Proálcool justamente por 
criar oportunidades para os movimentos sociais debater e participar na elaboração das 
políticas. 



 
O desafio do pesquisador é encontrar um caso onde todos os elementos estão em jogo 

para poder analisar as hipóteses de biodiesel como salvação, destruição, ou oportunidade para 
a permanência da dos pequenos agricultores nos assentamentos de reforma agrária. Por isso, a 
região do Pontal do Paranapanema foi escolhida. É a região do país de maior concentração de 
assentamentos, de maior número de ocupações e, então, da maior participação de entidades 
governamentais, movimentos socioterritoriais e desde 2007, de projetos competitivos de 
implantação de culturas oleaginosas e até usinas de biodiesel, principalmente a organização da 
FAAFOP - Federação das Associações de Assentados e Agricultores Familiares do Oeste 
Paulista e seu projeto, financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, de apoiar 
1.200 familias na plantação de mamona e na luta para construir no Pontal uma fabrica de 
biodiesel (OESP, 2007 & 2008). 

 
 

Força Camponesa – Contag, a Luta Armada e a Igreja 
 
 

 
 
 Conjuntura do proletário rural – a ser desenvolvida 
 
Proálcool – Programa Nacional do Álcool 
Regime militar teve projeto agrícola de Modernização – criação dos Complexos 
Agroindústriais; 
Em 1974, CONTAG lançou o MSTR, aproveitando legislação assistencialista; 
Resistência camponesa mobilizou a Igreja Catolica formar a CPT, mas a repressão foi brutal 
Crise para a cana-de-açúcar – preços caíram, cota americana encerrada, petróleo subiu; 
Em resposta, regime planejou adicionar etanol no gasolina para poupar dinheiro e usar 
programaincentivos para desenvolver regiões menos exploradas, diversificar as matérias-
primas para aumentar a utilização da mão-de-obra, principalmente o mandioca em pequenas e 
médias unidades;  
PROALCOOL escrito pelos usineiros de São Paulo; 
Os objetivos sociais e de desenvolvimentistas não foram mais contemplados; 
A exploração dos “bóias frias” e ambientais aumentaram bastante; 
Dois brasis: mecanização e escravidão 
 



Força Camponesa – MST, CUT e a CPT 
 

 
 
Conjuntura do camponês – a ser desenvolvida 
 

 Formação da federação dos assentados (FAAFOP) 2006  
Primeira tentativa em Mirante (Rainha noticia maio-2007) 
Seminário em Mirante 24/10/07 ( SAA 2007) 
 Financiamento do projeto de Rainha – 1200 familias – maio/2008  
 Problemas com a pinhão manso e a preferência para mamona (estudo da UNICAMP – 
APTA) 
 Demanda alta de mao de obra para pinhão manso, participação dos bóias frias (noticia 
APTA) 
 Entrevista com a Sina e marcadas com APTA e contatos com a Fed para identificar os 
casos a serem estudados. 
 
 
PNPB – Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
 

O pensamento liberal tem incorporado a eqüidade entre os diferentes aspectos que 
conformam o território como sendo crucial para o bom desempenho das políticas públicas a 
serem adotadas pelas nações. São freqüentes as declarações das agências multilaterais, que 
enfatizam a necessidade de um desenvolvimento econômico que não subordine as demandas 
sociais e nem deprecie os atributos ambientais.  
 

Apesar do torno neoliberal no discurso capitalista predominante, o setor energético, 
por tratar uma necessidade da sobrevivência da serie humana, ainda retem o tenor do 
pensamento liberal. Nesse sentido, os biocombustíveis, mais especificamente, o biodiesel, 
supostamente atende às necessidades energéticas mundiais, se enquadrando perfeitamente aos 
discursos propagandeados pelo governo sob o contexto da abordagem territorial, pois 
corresponde a um combustível dito renovável, capaz de gerar trabalho e renda para a 
agricultura familiar. 
 

Diante do cenário apresentado, nossa proposta de pesquisa pretende contribuir para o 
entendimento da inserção do biodiesel no mercado energético, identificando seus entraves na 
lógica social, econômica e produtiva na região do Pontal do Paranapanema. 

 



Resposta da questão – agroenergia oferece uma oportunidade para os camponeses, 
mas depende, em parte, na participação dos movimentos socioterritoriais:  

No Proálcool, a ausência de mobilização impossibilitou a realização da opção de 
mandioca produzido pela camponês;  

No Biodiesel, a presença de mobilização – possibilitada pelo territorialização 
camponesa nos assentamentos de reforma agrária – facilitou a implantação do programa nos 
assentamentos. 

Mas, são muitas complexidades para serem abordados e pesquisados. 
 
  
Conclusões 
 

A mobilização de um movimento socioterritorial (Rainha, Firetti, Cáceres, Narita 
2008) foi fundamental para agilizar verba do governo para investir na produção de mamona 
nos assentamentos do Pontal e na elaboração de planos, ainda não realizados, para construir 
um processador de biodiesel na região. A pressão de Rainha é responsabilizado pela decisão 
do MDA criar do Pontal um Pólo do PNPB que já resultou na plantação de 2.400 ha. de 
mamona pelos assentados vinculados com a FAAFOP, que estavam preparando a segunda 
colheita no final de 2008.  

Isso não quer dizer que o PNPB vai produzir resultados na contramão da agricultura 
capitalista.  e que o modelo (2 hec per unidade) evita os problemas da integração (Olivieira) e 
oferece a possibilidade de fugir o neocorporativismo (Paulillo) ou incluir neste grupo de 
beneficiários das políticas publicas a classe trabalhadora, mostrando o que a leitura da 
geografia do trabalho pode oferecer para entender a realidade. 
 
ECONOMICAS – Altos e baixos nos preços das matérias-primas – açúcar, óleos; Mamona 
como cultura inapropriada e insustentável para biodiesel; Soja como cultura preferencial para 
biodiesel no Brasil – favorecendo o agronegocio; o agronegocio uso o Selo Combustível 
Social para ganhar beneficos mas não investi no programa; 
SOCIAIS – Agrava conflitualidade entre os movimentos camponeses (Contribuiu para dividir 
Rainha do MST – personalismo, questão alimentar, relação com TNC); fortalece o 
agronegocio que aumenta a dependência dos assentados, que cederam terras para a cana, se 
proletarizando como cortadores de cana; 
POLITICAS – MDA como ministério na defensiva dentro e fora do Estado, reativa e não 
proativa; Disputas entre ele e as entidades do governo e classe dominante do Estado de São 
Paulo 
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