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SOBERANIA ALIMENTAR: A AGROECOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE LUTA 
E RESISTÊNCIA  

 

INTRODUÇÃO 

 
Para este trabalho, abordaremos algumas das perspectivas que tangem o debate sobre o 

campo brasileiro e a como ele se reconfigura a partir dos múltiplos agentes, suas práticas e 
ideologias. Para tanto abordaremos a questão da soberania alimentar, mas a partir da discussão e 
das práticas agroecológicas que se tornam instrumento de luta e resistência no campo. 

No intuito de analisar este processo de transformações do campo e das propostas que vêm 
surgindo para reconstruir um meio rural marcado pelo antagonismo contra a sociedade do capital 
que hoje o domina, trabalharemos a partir da crise de alimentos a qual fomos submetidos no ano 
de 2008 para que alguns elementos fundamentais desta nova questão agrária que vem se 
reconfigurando passem a figurar também neste debate que são a segurança e a soberania 
alimentar, hoje pauta não somente dos movimentos sociais, como também do governo e do 
agronegócio. 

Para tentar ilustrar essas questões traremos informações sobre o Assentamento 
Contestado no município da Lapa/PR, e da Associação Agricultura Orgânica Paraná- AOPA, no 
intuito de mostrar de modo ainda preliminar, as diferentes perspectivas de  transformação do 
campo. 

 Com isso, pretendemos mostrar algumas relações sociais de produção, ora como modelo 
de resistência, a partir da reterritorialização, contra a exclusão que o capital provoca no campo, 
com autonomia, diversificação da produção e retomada de saberes e técnicas propostos pela 
Agroecologia; ora sugerindo ou identificando o surgimento de um agroeconegócio, que se 
territorializa a partir da perspectiva de um mercado, com produtos orgânicos e com a apropriação 
do capital que cria nichos de produção e comercialização destes produtos, mas que não os 
assegura a toda população, e desta forma pela lógica do capital apenas sua reprodução justifica 
sua presença, ou seja, expropriação, agregação de valor e lucro. 

 

SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR: UMA DISCUSSÃO SOBRE 
AUTONOMIA E DIVERSIDADE 

 

As questões de segurança e soberania alimentar estão intrinsecamente ligadas a questão 
agrária brasileira, com relações políticas-econômicas-sociais indissociáveis que nos permitem 
analisar de modo mais amplo a conjuntura que se dão o que consideramos novas reconfigurações 
no campo brasileiro.  

Quando afirmamos esta relação indissociável, estamos nos remetendo ao que salientou 
Fernandes (2001) quando afirmou que a questão agrária não se configura apenas pela 
propriedade e pela concentração de terras, mas sim pela agregação a estas questões, a 
expropriação do homem do campo, sua luta pela conquista e permanência na terra, e deste modo, 
o acesso a formas de produzir que minimamente assegurem sua subsistência e dêem respostas as 
crescentes demandas de alimentos.  

Compreendendo então que a questão agrária vai além do enfrentamento no campo, um 
enfrentamento dos camponeses com o capital que ao mesmo tempo expropria e explora, tanto 
pela presença de grandes latifúndios como pela presença das grandes corporações que o 
configuram. Para Carvalho(2004), há uma dívida histórica quanto à questão agrária, mas a 
tomada do campo pelo capital, coloca essa discussão num segundo plano: 
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“Espacialmente o processo de apropriação do capital no campo 
através do agronegócio, em geral, se caracteriza pela forma da 
monocultura associada a grande propriedade. Isso significa que o 
agronegócio está transformando em “produtiva”, no sentido capitalista 
de ser produtora de mercadorias, uma grande quantidade de terras que 
antes eram consideradas “latifúndios improdutivos”. O resultado é o 
aumento da concentração fundiária em um país em que a reforma agrária 
é dívida histórica.” (Carvalho, 2004, p51) 

 
Com isso temos alguns elementos que podem contribuir para termos maior visão do que 

representa esta nova questão agrária, que vem se reconfigurando, com antigos elementos como a 
luta pelo acesso a terra e o financiamento rural, mas também com outras novas perspectivas para 
essa análise a partir da necessidade de permanecer no campo, como a eminência da necessidade 
de políticas públicas, mudança de matriz produtiva; ou ainda, pelo enfrentamento ao agronegócio 
que se territorializa e avança, com novas configurações e poderes.  

Todos esses aspectos se entrelaçam e passam a figurar no debate sobre segurança e 
soberania alimentar; que estão extremamente relacionadas com a matriz produtiva no sentido de 
como produzir, quanto produzir, para quem produzir, em que tempo produzir,etc.. E deste modo  
além apenas do aspecto produtivo, o debate permeia um enfrentamento político-ideológico entre 
os agentes destas reconfigurações no campo, com uma “nova questão agrária”. 

Este debate político-ideológico sobre a segurança e a soberania alimentar, permeiam 
então questões como a produção de alimentos, a matriz energética e com ela a monocultura, os 
movimentos sociais e o agronegócio, a significativa demanda por alimentos e com ela a 
especulação através dos mercados de commodities, etc.Tudo isso nos remete a pensar sobre uma 
crise na produção agrícola, não pela ausência de produtos, mas a destinação que se tem dado à 
eles, e ainda ao não-debate sobre a segurança e soberania alimentar não de modo amplo e claro, 
ficando muitas vezes apenas no âmbito dos movimentos sócias, instituições governamentais e 
ong´s. 

E este debate insurgente sobre uma “crise dos alimentos”, que foi observada 
constantemente no ano de 2008, e a qual fomos submetidos, evidenciou-se pela alta dos preços 
dos alimentos, ora justificadas pelo discurso da demanda, ora contrariada pela crítica a bolsa de 
futuros e à especulação, tanto no âmbito do governo como no âmbito dos mais diversos órgãos 
relacionados com as questões da alimentação e da agricultura não apenas do Brasil, mas do 
mundo. 

Toda essa situação exposta, de vulnerabilidade quanto à questão agrária e aos problemas 
agrícolas, nos remetem a um mundo rural em crise ou uma crise agrária como sugeriu Rosset 
(2006), que considera que a crise está presente em todo o mundo, sejam pelas origens históricas 
de coloniamento dos países, ou pela expulsão e submissão de vários povos obrigando-os a 
praticarem sua agricultura em locais impróprios ou até o trabalho sazonal, a remuneração 
precária a as atividades agrícola para exportação, que ele considera que foram capazes de criar 
uma configuração mundial para o campo e que evidentemente não é diferente no Brasil, muito 
menos devido as políticas econômicas neoliberais que permitiram uma maior precarização das 
áreas rurais, evidentemente pressionados por instituições financeiras mundiais. 

Rosset (2006) ainda evidencia como os governos agiram em submissão aos agentes 
financeiros, piorando as condições das áreas rurais, sobretudo a dos camponeses, com políticas 
que incluíram a liberalização do comércio e a subseqüente inundação de mercados locais com 
importações de alimentos subfaturados, com os quais os agricultores locais não conseguem 
competir; protelaram a implementação da reforma agrária e a redistribuição de terra; tornando-se 
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omissos ao processo de transformação da terra em mercadoria; e incentivaram de certo modo o 
abandono da agricultura a partir de que permitiram que as cadeias de commodities agrícolas 
(tanto pra insumos, como na de produtos) se concentrassem no poder de poucas empresas 
transnacionais, de modo a haver um aumento absurdo dos custos e preços dos alimentos. 

E toda essa conjuntura que manifesta de modo claro a que interesses se submetem às 
políticas agrícolas e econômicas, perfazem questões muito mais amplas como a crise dos 
alimentos vivenciada no ano de 2008 e que foi amplamente discutida em diversos âmbitos pelo 
mundo, à ameaça a segurança alimentar da nação e à soberania alimentar quando não se tem 
mais o controle sobre o modo de produção. 

Como exemplos destas discussões podem citar a FAO, o Banco Mundial, a ONU e até 
mesmo a Presidência da República no Brasil1. No caso da FAO seu diretor Jacques Diouf 
associou a crise às mudanças climáticas no mundo; ao aumento dos custos dos insumos agrícolas 
como as sementes e os fertilizantes, setor denominado por um oligopólio mundial de empresas e 
que recebeu impacto do aumento do barril do petróleo; e ao aumento do consumo de alimentos 
na Índia e na China, com destaques para os produtos de origem animal. 

Para o Banco Mundial, representado por seu presidente Sr. Roberto Zoelick, o mundo 
todo é culpado e como saída sugeriu que se fizesse um novo acordo, entre todas as forças 
econômicas do mundo, para um outro patamar de preços e produção, já que a crise é resultado de 
décadas de políticas para a agricultura que agora são necessárias erradicar. Para o Presidente da 
República do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a culpa é dos subsídios que os governos dos 
países ricos dão aos seus agricultores, pois se caíssem os subsídios, os agricultores do sul 
poderiam aumentar sua produção e exportar para eles a menor preço, o que demonstra clara 
submissão aos interesses dos países desenvolvidos, sobretudo ao capital transnacional, não 
discutindo profundamente as questões de segurança e soberania com a ênfase que necessitam os 
países emergentes. 

No entanto o do relator de direitos da alimentação da ONU, Jean Zigler, coloca um 
posicionamento diante da discutida crise que nos dá alguns elementos para esta discussão 
ressaltando alguns elementos importantíssimos para compreendermos a crise dos alimentos em 
2008, que atingiu também ao Brasil: 

 
“A fome e a desnutrição não efeitos de fatalidade ou de eventos 
geográficos. Ela é resultado da exclusão de milhões de pessoas do 
acesso à terra, água, sementes, conhecimentos, bens da natureza para 
produzirem sua própria existência. Ela é resultado das políticas impostas 
por governos de países desenvolvidos, por suas empresas transnacionais 
e seus aliados nos países pobres do sul na perspectiva de manter a 
continuidade da hegemonia política, econômica, cultural e militar sobre 
o atual processo de reestruturação econômica global. Graças a essa 
política, as empresas do norte aumentaram suas vendas e seus lucros 
enquanto os pobres aumentaram suas dívidas piorando suas condições 
de vida, aumentando a miséria e a exclusão em todas as partes. É 
resultado do aumento da concentração do mercado agrícola mundial nas 
mãos de poucas empresas transnacionais, o que aumentou 
consequentemente a dependência e a subordinação alimentar da maioria 
dos povos a seus interesses de lucro.” (ZIEGLER, 2008) 

                                                
1 Os principais elementos ou discursos das diferentes entidades que nos permitem compreender a amplitude do tema 
tiveram seus discursos reunidos na Cartilha de textos de estudo sobre agricultura: Cuidando da Terra, Cultivando 
Biodiversidade, Colhendo Soberania Popular; da 7ª Jornada de Agroecologia promovida de 23 a 26 de Julho de  
2008 em Cascável/PR pelos movimentos que compõem a Via Campesina. 
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Apesar de haver todo este apelo de que os commodities são também uma forma de 
fortalecimento da economia e da agricultura equilibrar os mercados, embutidos nos discursos da 
FAO, do Banco Mundial, da Presidência da República d Brasil, a ONU deixa muito claro a que 
interesses estamos submetidos, sobretudo a população camponesa, que além de todo este 
enfrentamento ainda necessita garantir a segurança alimentar, sobretudo a soberania alimentar 
amplamente discutida no âmbito dos movimentos da via campesina, quando se propõe que todos 
tenham acesso a terra para nela produzir, assegurando deste modo alimentos sadios para todos, 
respeitando o modo de vida camponês e sua cultura. 

A segurança alimentar como Mazzei conceitua se configura em todas essas posturas 
passíveis de constatação no campo quando ressalta que é um termo corrente que se pode aplicar 
em escala local, nacional ou mundial, mas que politicamente se refere a uma estratégia nacional 
para assegurar à população em modo permanente a alimentação. No que diz respeito a auto-
suficiência são políticas que produzem estabilidade nos preços, mas que ocorre apenas 
coordenando os recursos de cada país com a disponilibilidade do mercado internacional. 

De certo modo podemos considerar equivocada a postura do presidente do Brasil, pois 
como Mazzei evidencia, a importação não assegura a segurança alimentar, já que o problema é 
que existem diferenças significativas e ainda o impacto (da abertura comercial) para os 
produtores e comerciantes em pequena escala, as populações rurais e os consumidores dentro e 
entre os países. 

Deste modo o debate sobre a segurança e de soberania alimentar são crescentes já que são 
questões totalmente atreladas a questão agrária, e ainda ao modelo energético que vem sendo 
adotado, e que deste modo devemos discutir uma alternativa para que o campo não coexista com 
a monocultura, que se alastra em todas as direções, em áreas imensas em que a policultura é 
deixada de lado submetendo-se as relações no campo aos interesses do capital, como ressalta 
Oliveira (2008) no que tange à crise na produção de alimentos com a queda das safras e a tomada 
das terras para os cultivos agroindustriais: 

 

“[...] Primeiro o que está em jogo é uma crise estrutural no interior do 
sistema produtivo que o capitalismo adotou no neoliberalismo, com a 
mudança sistemática de controle da produção de alimentos, antes 
baseada no sistema de estoques e agora baseada no livre comércio, ou 
seja na disponibilidade de mercado.[...]uma parte dos fundos se dirigiu à 
compra de commodities o que acelerou o processo especulativo em 
função da queda dos estoques.[...] E a segunda razão é a natureza 
conjuntural e deriva do aumento do preço do petróleo. Toda a produção 
do agronegócio pós- revolução verde, e agora, nesse período do 
neoliberalismo, está assentada no setor agroquímico, e evidentemente 
que este é comandado pela lógica do preço do petróleo.[...]” 
(OLIVEIRA, 2008 – grifo nosso) 

 

Assim sendo, passa a se configurar uma relação de submissão ao capital, presente no 
campo na forma das transnacionais cada vez mais territorializadas, e que em momento algum 
negará os preceitos do capital que é a obtenção de lucro e a exploração. 

As questões de segurança alimentar e soberania alimentar vem sendo discutidas ainda de 
modo muito tímido, enquanto o enfrentamento é muito desigual, sobretudo quando analisamos a 
que interesses o modelo econômico e da agricultura brasileira; e aqui estamos nos referindo ao 
pacote tecnológico e às energias limpas, molas propulsoras da monocultura e do agronegócio; 
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estão respaldando. Oliveira (2003), ressaltou que o mercado de commodities e a vulnerabilidade 
alimentar a qual somos constantemente submetidos: 

 

“Quem produz, produz para quem paga mais, não importa onde ele 
esteja na face do planeta. Logo, a volúpia dos que seguem o agronegócio 
vai deixando o país vulnerável no que se refere à soberania alimentar. 
Como as commodities garantem saldo na balança comercial o Estado 
financia mais as ditas cujas. Então, mais agricultores capitalistas vão 
tentar produzi-las. Dessa forma, produz-se o saldo da balança comercial 
que vai pagar os juros da dívida externa. É o cachorro correndo atrás do 
próprio rabo.” (OLIVEIRA, 2003, p.7) 

 
Chonchol (2005) ressalta a importância do conhecimento da situação alimentar nos países 

em desenvolvimento para uma tomada de consciência dos fenômenos da subalimentação. Duas 
teses foram levantadas e o interessante é que uma delas se referia às demandas por alimentos a 
partir de um crescimento demográfico populacional sem a expansão de áreas para o cultivo. E 
com isso temos mais um elemento incisivo para pensarmos a questão dos modelos agrícolas 
mundiais; e ainda a questão da degradação dos recursos naturais, expansão urbana, etc., nos 
remetendo ainda à aqueles que acreditam que os processos tecnológicos e sobretudo a 
biotecnologia,  podem respaldar  ao crescimento da demanda e ainda recuperar os recursos. 

Pra esta discussão, sobretudo neste segundo aspecto, CARVALHO(2006) é incisivo 
quando nos traz a discussão da biotecnologia, que vem sendo aplicada para construção ou 
modificação de sementes em laboratórios, os organismos geneticamente modificados “ogm´s” ou 
transgênicos que trazem consigo uma carga de informações capazes de eliminar a diversidade de 
produtos agrícolas quando misturadas, como o exemplo das sementes Terminator pra o milho, e 
que em contato na natureza pode extinguir as sementes crioulas. E este é apenas um exemplo que 
nos expõe já que não há estudos suficientes para informar a população dos efeitos após o 
consumo destes produtos, e ainda uma ausência de informação por parte da grande maioria doa 
fabricantes de alimentos que os utilizam. 

O discurso de Carvalho (2006), acaba por ir de encontro ao que se estabelece como 
diretriz dos movimentos sociais que compõe a Via Campesina, e aqui mais especificamente o 
MST, é a não utilização de modo algum das sementes híbridas construídas a partir da transgenia, 
de modo que se assegure alimento sadio para as populações e para as gerações futuras, sobretudo 
com a variedade de produtos agrícolas. 

De encontro aos posicionamentos dos movimentos sociais, Mazzei(2007), propõe uma 
discussão bem interessante sobre a soberania alimentar como algo muito mais amplo, pois é o 
direito dos povos de definir seu próprio alimento e agricultura, de proteger e regular a produção 
agrícola doméstica e o comércio para criar objetivos de desenvolvimento sustentável, de 
determinar sua auto-suficiência, de restringir a entrada de produtos em seus mercados, e de 
prover as comunidades locais de pescadores à prioridade na administração do uso dos direitos 
aos recursos aquáticos. Consideram então, que a soberania não nega o comércio, ao contrário, 
promove a formulação de políticas comerciais e práticas que apóiem o direito dos povos a uma 
produção segura, saudável e ecologicamente sustentável. 

Neste aspecto, passamos a ter outros elementos que colaboram para esta reconfiguração e 
enfrentamento, que para além da mudança da matriz produtiva, temos a questão da apropriação 
de conceitos e técnicas. Por exemplo, a Agroecologia, além dos pressupostos, políticos, 
econômicos, culturais, sociais, tem também a discussão ambiental que vai de encontro com o que 
foi aconselhado na Rio 1992 e na Eco 1992, conferências políticas e populares para se pensar o 
uso e preservação dos recursos naturais do planeta, e que propuseram a Agenda 21, com isso a 
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sustentabilidade  e suas quatro diretrizes básicas,  onde um empreendimento para ser considerado 
sustentável deve ser ecologicamente correto, economicamente viável,  socialmente justo e 
culturalmente aceito.  

E a partir da discussão da sustentabilidade, passou-se a pensar em uma forma de 
desenvolvimento que atendesse as diretrizes da Agenda 21, no intuito de promover um 
desenvolvimento rural sustentável que para Guzmán (1997) são orientações teóricas que no 
campo prático tem um enfrentamento do pensamento científico convencional e do pensamento 
alternativo, já que para os países desenvolvidos, no discurso oficial, a inserção de práticas 
visando um desenvolvimento sustentável e que visa a promoção de atividades econômicas de 
natureza ambiental, para seu potencial de crescimento que reflita os conteúdos de 
sustentabilidade e não de exploração dos demais.  

De outro lado, para os países em desenvolvimento esses esquemas de incorporação de 
processos sustentáveis representam a realização de processos de crescimento econômico nos 
locais onde as necessidades básicas não são satisfeitas, mas promovendo os valores que 
alimentam níveis de consumo dentro dos limites ecologicamente aceitáveis. 

Neste sentido, passamos a perceber como a sustentabilidade passa a ser incorporada pelos 
discursos, tanto do governo, como dos movimentos sociais e da sociedade de modo geral, como 
também pelas instituições e corporações transnacionais, no qual o enfrentamento anteriormente 
exposto causa uma mercantilização do conceito, práticas e saberes tradicionais, retomados pela 
discussão e prática da Agroecologia, por exemplo, de modo a criar novos mercados, reafirmando 
as potencialidades do capital no campo territorializado, como discutiremos mais adiante. 

 
A AGROECOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE LUTA E RESISTÊNCIA 
 
 Quando nos referimos ao campo e suas configurações, podemos evidenciar vários 
aspectos no que tange as discussões políticas-econômicas-sociais, que compõem essa trama de 
muitos atores, sobretudo interesses. Deste modo, ao pensarmos a agricultura, por exemplo, 
estamos também pensando em escolhas, modelos e projetos. 

A discussão da Agroecologia, por exemplo, que vai para além do modo de produzir, mas 
um modo de viver nos deparamos com inúmeras dessas questões, sobretudo com certo modismo 
do ecologicamente correto, um dos preceitos da Agenda 21, mas que nem sempre acompanha as 
outras premissas, como socialmente justo e culturalmente aceito; e ainda a questão do 
desenvolvimento rural sustentável, que passa a ser uma cortina frente a outros aspectos do campo 
que deveriam ser mais amplamente discutidos no âmbito dos governos, como por exemplo, a 
desconcentração de terras. 

 Para Altieri (1997), as opções neoliberais feitas em diversos níveis pelos governos latino-
americanos, criaram novas condições nas economias regionais, que mudaram o setor agrário, que 
acarretou um empobrecimento das populações rurais, tentando posteriormente por uma 
necessidade eminente combater a miséria no setor rural, de se recuperarem os recursos básicos 
das pequenas propriedades. Isso acarretou o aparecimento de diversas ONG´s buscando 
estratégias de novos tipos de desenvolvimento agrícola e de gerenciamento de recursos, com 
base na participação local, em que as técnicas proporcionassem produtividade, ao mesmo tempo 
em que se conservassem os recursos de base. 

 Altiere nos mostra o caso latino-americano, que reflete no caso brasileiro em que o 
desenvolvimento rural sustentável torna-se uma válvula de escape para o governo que deixa de 
lado a pauta da questão agrária, tomando como fundamental a questão do desenvolvimento rural, 
sobretudo sustentável como se esta fosse uma questão estrutural, quando na verdade é política e 
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ambiental. Mas isso não diminui a importância de práticas ecológicas, pelo contrário, fortalece 
práticas como a agroecologia que procura resgatar os saberes tradicionais. 
 No Brasil a Agroecologia surge na década de 1970 com a junção da Agronomia, da 
Ecologia e Política, com práticas e processos ecológicos para uma agricultura sustentável, como 
resposta ao modelo de desenvolvimento no campo proposto na Revolução Verde. Segundo 
Gliessman 2005: 
 

Hoje, a agroecologia continua a fazer conexão entre as fronteiras 
estabelecidas. Por um lado, a agroecologia é o estudo de processos 
econômicos e de agrossistemas, por outro, é um agente para mudanças 
sociais e ecológicas complexas que tenham a necessidade de ocorrer no 
futuro a fim de levar a agricultura para uma base verdadeiramente 
sustentável. (GLIESSMAN, 2005 p.56) 

 
Para CAPORAL e COSTABEBER (2002), a agricultura com enfoque ecológico não se 

atêm somente aos aspectos ecológicos, mas em uma reorganização preocupada com os processos 
produtivos, e nesse sentido muito mais amplamente que conjunto de conhecimentos, ela deve 
contribuir para a realização de análises críticas para a reconfiguração de manejos adequados aos 
agroecossistemas, pensando então no viés da sustentabilidade. 

Na década de 1990, um ensaio de Graziano da Silva sobre a questão do desenvolvimento 
rural sustentável, reafirma que a maior importância do movimento para uma agricultura 
sustentável não estava na produção da produção, mas na produção da consciência, e de fato não 
se pode ignorar que para a produção de alimentos mais saudáveis é muito interessante no que 
tange também a preservação e conservação dos recursos naturais, retomada de práticas 
tradicionais, respeitando o tempo histórico, pois as novas técnicas não poderiam ser ignoradas, 
mas utilizadas em escalas necessárias para que os camponeses não sejam excluídos do processo 
produtivo. 

 A partir disso a agroecologia tomou força a partir da vontade os pequenos produtores de 
deixarem a agricultura convencional utilizadora de insumos químicos, para adotar um modelo de 
base ecológica, já que dentro da matriz convencional, controlada por multinacionais, onde não 
haveria espaço para estes, e assim os camponeses tenderiam a desaparecer ou a se recriar a partir 
de atividades do trabalho oriundas do campo. 
 Alguns elementos fundamentais para o debate sobre a reconstrução de um mundo rural 
vivo é elencado por Guterres (2006), em que afirma que a partir das práticas agroecológicas, que 
vão de encontro às discussões da Via Campesina, nos trariam a compreensão de que para efetivar 
a mudança de matriz é necessária a adesão de comunidades inteiras de forma conjunta, 
recuperando e manejando o solo, livrando-se dos insumos artificiais, diversificando a produção 
(para escapar da monocultura), produzindo para o auto-consumo familiar, controlando as 
sementes e mudas, tendo sempre disponibilidade de água, com matas e pomares para que haja o 
equilíbrio ecológico, com o domínio de conhecimentos básicos e a construção da própria infra-
estrutura. 

Com essa eminente necessidade de buscar um modelo ecológico e da questão da 
apropriação capitalista das técnicas, dos saberes e do conceito de sustentabilidade, onde as 
práticas são aderidas pelos produtores, no entanto não no intuito de uma discussão ampla e 
política da utilização de recursos, ou da mercantilização dos produtos, mas apensa pelo viés 
economicista, visando lucro. 

Uma perspectiva interessante para análise é a forma que os agricultores, retomando os 
saberes tradicionais a partir da inserção da agroecologia, passam a criar um nicho de mercado 
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para produtos ecológicos, sem uma das perspectivas de discussão que é a perspectiva política, e 
sim apenas pelo viés das práticas agronômicas e econômico onde a agregação de valor e nichos 
de mercado são as premissas, e devido à apropriação do discurso da sustentabilidade há uma 
nova perspectiva de mercados e de consumo. 

De certo modo, a agroecologia passou a ser vista como uma agricultura alternativa, tanto 
pela proposição de enfrentamento que abrange a questão política e ecológica, como também 
econômica. No entanto essa agricultura alternativa, que na verdade antecedia a revolução verde 
(já que apenas temos uma revisita com inserção de técnicas aos saberes camponeses tradicionais), 
havia uma formulação bastante interessante de um contra-movimento aos domínios da lógica 
industrial de produção, já evidenciada em Bradenburg (2002). 

No entanto para Graziano (1999), essas agriculturas não poderiam ser vistas como 
movimento social, muito menos como paradigma de modificação ou reestruturação econômica, 
social e ecológica da agricultura industrial, evidenciando ainda que primeiramente além de uma 
discussão sobre se a transição é possível e se realmente se dará, há ainda as técnicas e não 
deveriam ser deixadas de lado as discussões sobre o tipo de desenvolvimento econômico que se 
quer para pensar que técnicas e tecnologias são as mais adequadas. 

Contudo, o que se evidencia, não é um movimento de discussão e de mudança de matriz, 
mas a inserção lenta tanto no âmbito dos movimentos sociais (apesar da discussão sobre o tema 
ser efervescente), e dos pequenos agricultores, sobre a forma de produzir, a quantidade, as 
técnicas dentro desta perspectiva ecológica, com a retomada das técnicas e saberes como já 
expomos. 

Porém, apesar dessa discussão e das práticas o que percebemos, é o surgimento de um 
agroeconegócio, que se territorializa a partir da perspectiva de um mercado, com produtos 
orgânicos e com a apropriação do capital que cria nichos de produção e comercialização, mas 
que não os assegura a toda população, e desta forma pela lógica do capital apenas sua reprodução 
justifica sua presença, ou seja, expropriação, agregação de valor e lucro. 

Apesar de haver certa resistência camponesa, reafirmada a partir da escolha de matriz 
produtiva, no caso a agroecológica, há também um enfrentamento com uma nova faceta do 
agronegócio, que vem se apropriando do discurso da sustentabilidade, pra produzir alimentos, 
com certificações e selos (que estão cada vez com mais propostas), mas com o intuito meramente 
comercial, visando apenas a agregação de valor. Esta apropriação de discurso, a criação de 
mercados muito específicos, e, sobretudo a agregação de valor, numa agricultura orgânica 
extensiva, demonstram a capacidade do agronegócio de se configurar, de captar mão de obra e a 
produção, e de distribuir em grandes redes, atingindo apenas uma pequena parcela da população 
que tem acesso aos produtos orgânicos (que  é apenas uma das formas de se produzir 
agroecologicamente), tamanha é a agregação de valor. 
 Percebemos então a criação de inúmeras associações de agricultores que consideram sua 
produção agroecológica apenas por estarem inseridos em um das técnicas da Agroecologia, no 
caso a agricultura orgânica. E aqui vale ressaltar que a Agroecologia enquanto ciência se 
apropria dos saberes e os tecnifica para que se possa optar pela mudança de matriz da 
convencional pra agroecológica de modo a escolher uma das suas técnicas existentes: 
permeacultura, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, sistemas silvipastoris, etc. 

E nesse sentido da criação de inúmeras associações, onde seus associados produzem de 
forma orgânica, temos outro aspecto relevante para análise, já que nem todos fazem a discussão 
política que é um elemento fundamental para compreendermos o que realmente representa este 
movimento ecológico, pois alguns tem em sua produção os orgânicos certificados, com a 
utilização dos insumos permitidos pelas certificadoras, e outros não os utilizam, mas também 
deixam o debate acerca do alimento sadio e de uma reestruturação no campo a partir dessa 
retomada de saberes, pensando exclusivamente na agregação de valor aos produtos. 
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O ESTADO DO PARANÁ E A AGROECOLOGIA  
 

A partir de questões acerca da autonomia camponesa e da diversidade no campo, são 
intensamente debatidas a segurança alimentar, que no modelo capitalista com a adoção de 
práticas neoliberais não dão respostas as reais necessidades da população rural e urbana, pois não 
garantem também pelas práticas especulativas que os alimentos possam ser assegurados à toda a 
população a preços justos e sobretudo que haja reservas internas já que a especulação a partir das 
commodities não os torna possíveis; questões como a soberania alimentar em que a autonomia 
camponesa é reafirmada com a possibilidade de escolher quando, como e o que produzir, não 
apenas no intuito de obtenção de lucros, mercados externos, especulação, mas no sentido de que 
todos possam ter acesso ao alimento. 

Agregados a estas duas questões chave, estão ainda a questão da mudança de matriz 
produtiva que tenha uma lógica que seja adequada aos preceitos da sustentabilidade, uma 
discussão vem sendo ampliada no campo, e no Estado do Paraná, temos exemplos da mudança 
de matriz em diversos âmbitos como, por exemplo, os faxinais, comunidades quilombolas , 
pequenas propriedades, assentamentos de reforma agrária. A mudança da matriz convencional 
para a agroecológica traz para o campo a discussão de que a agricultura sustentável é possível, a 
partir de práticas que considerem os preceitos da Agenda 21, como mencionamos anteriormente. 

No estado do Paraná, temos diversas associações de produtos que vem realizando suas 
atividades agrícolas na matriz agroecológica e também movimentos sociais que perfazem a 
discussão sobre o reavivamento no campo através de práticas ecológicas, com discussões 
econômicas, sobretudo visando a viabilidade de produção e comercialização dos produtos, como 
também no aspecto político, de modo a contribuir para um debate acerca do modelo agrícola e 
energético brasileiro.  

Mas para ilustrarmos esse debate trabalharemos com algumas informações sobre um 
assentamento de reforma agrária, como forma de compreender essas questões maiores, aqui 
discutidas de modo ainda muito simplificado, mas que nos permitem repensar o campo a partir 
de suas constantes transformações, e da AOPA que vem trabalhando na perspectiva de 
consolidação da Agroecologia no estado, mas que abordaremos com maior ênfase quando 
debatermos as questões sobre o surgimento de um agroeconegócio 

Como exemplo, dessa nova configuração no campo, nos remetemos para este artigo à 
Associação Paranaense de Agricultura Orgânica – AOPA e ao Projeto de Reforma Agrária - 
Assentamento Contestado, o primeiro sediado no município de Curitiba/PR , contudo com seus 
associados espalhados pelo território paranaense; sobretudo região Metropolitana de Curitiba; e o 
segundo no município de Lapa/PR. 

A Associação paranaense de Agricultura Orgânica - AOPA , que tem 405 famílias 
associadas, algumas destas fazendo parte também de outras pequenas associações; que surgiram 
pela necessidade de certificar as propriedades e agregar selos aos produtos, para que estes se 
inserissem nos mercados convencionais. A AOPA esta em um momento de transição, e deve 
passar a ser a Associação para Agricultura Agroecológica do Paraná, com uma proposta de trazer 
os associados para se inserirem de fato na matriz agroecológica e não apenas no orgânico como a 
maioria está inserida, sobretudo para que seja feita, para além das práticas agrícolas uma 
discussão política e econômica de enfrentamento ao modelo hegemônico que se impõe no campo. 

Parte dos associados da AOPA, assim como os assentados do Assentamento Contestado – 
Lapa/PR, dirigem sua produção ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA da Conab e do 
Ministério do Desenvolvimento Social, outros se inserem em feiras, criando mercados locais, 
uma proposta bastante interessante, pois consegue atingir uma parcela da população. No caso dos 
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assentados, eles não tem essa segunda opção de comercialização dos seus produtos, pois ainda 
não conseguiram se articular a tal ponto, o que de certo modo os torna reféns do PAA, e sujeitos 
não terem um mercado certo se houver alguma mudança de governo, por exemplo. 

 Deste modo as feiras seriam uma alternativa interessante já que além de criar mercados 
locais e regionais para os produtos, estes seriam comercializados diretamente entre produtores e 
consumidores, estabelecendo-se assim relações de confiança e proximidade. Em Curitiba/PR, por 
exemplo, são realizadas 12 feiras que acontecem semanalmente como forma de levar os 
alimentos orgânicos à população, no entanto, como ainda este é um mercado que não está muito 
consolidado e agregado a isto as condições de produção que demandam mais tempo e cuidados 
com os produtos, a agregação de valor ainda afasta a maior parte da população da discussão e do 
consumo destes produtos. Por exemplo, as 12 feiras que acontecem em Curitiba, estão 
localizadas na área central e em bairros nobres da cidade, com isso quem acaba consumindo o 
alimento saudável acaba sendo uma pequena parcela da população que maior renda. 

Existem ainda alguns produtores que dirigem sua produção diretamente a indústrias do 
ramo alimentício que processam alimentos orgânicos, ou à grandes redes de supermercados 
como a rede Wall Mart, em que os alimentos orgânicos estão a disposição de todos, já que a 
parcela dos consumidores que consomem nestas estes produtos e compram nestas redes de 
supermercados são imensamente pequenas. 

Há ainda uma imensa gama de propriedades de pequeno e médio porte realizando uma 
agricultura orgânica extensiva, visando justamente estes mercados específicos, que necessitam 
de uma demanda maior de produtos, já que suas cadeias de lojas são imensas. Essa agricultura 
extensiva surge, sobretudo a partir do nicho de mercado muito específico que foi criado e a partir 
da apropriação do discurso da sustentabilidade, e com esta apropriação, há além da apropriação 
das técnicas, a apropriação ou negação de uma discussão política ampliada a população, sobre o 
futuro das gerações a partir da negação da soberania, e, sobretudo a partir da legitimação de uma 
agroeconegócio emergente, que tem como pano de fundo uma nova configuração para o 
enfrentamento, ora com o agronegócio e as transnacionais que este representa, e agora com o 
agroeconegócio, que também se apropria e copta os pequenos, os negando de certo modo a 
autonomia.  

O assentamento que temos trabalhado é o Assentamento Contestado no município da 
Lapa/PR, que desde sua criação em 1999, pretendia ser um modelo de resistência camponesa, a 
partir da reterritorialização, contra a exclusão que o capital provoca no campo, na perspectiva de 
um mundo rural vivo, com autonomia, diversificação para fugir da monocultura, sobretudo, com 
a retomada de saberes e técnicas propostos pela Agroecologia, com produção pra subsistência 
para comercialização, mas com o intuito de alavancar cada vez mais a discussão dos alimentos 
mais saudáveis pra todos. 

A princípio o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, desejava assentar 
160 famílias, os trabalhadores sem terra queriam que fossem assentadas 80 famílias, e por 
consenso foram assentadas 108 famílias, em áreas produtivas iguais individuais, e as áreas de 
reflorestamento sendo coletivas. 
 Por ter sido criado em 1999, o assentamento ainda está se estruturando, e com 
dificuldades para obtenção do crédito, como também uma discussão fervorosa entre os 
assentados quanto a matriz produtiva e as discussões da Via Campesina. Das famílias assentadas, 
48 tem produzido de modo ecológico e 60 na matriz convencional. Cada produtor tem na média 
de 12 a 15 hectares.  

 No período em que foram assentados, houve um debate interno muito grande sobre as 
linhas de produção e a matriz produtiva, ficando estabelecido que a prioridade seriam, as frutas, 
verduras, leite. Atualmente há também a produção de grãos e tuberosos e no período da criação e 
assentamento das famílias, foi definido que o assentamento teria a agroecologia como premissa, 
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no intuito que se transformasse em um assentamento modelo, apesar de muitos assentados não 
quererem participar desta discussão. 
 De certo modo, os trabalhadores que não queriam discutir as questões acerca da matriz 
produtiva, iam contra as premissas do MST, já que a discussão que se faz a cerca do modelo 
convencional é que além da utilização de insumos artificiais e maquinários, resquícios da 
revolução verde, os assentados que produzem nessa matriz não produzem alimentos sadios, que é 
uma das maiores bandeiras do MST e da Via Campesina, para propor que haja de fato vida no 
campo; além de que o camponês se torna refém do agronegócio, pois passa a recorrer às 
sementes, adubos e venenos artificiais e máquinas, num aprisionamento, pois grande parte do 
que produz acaba sendo destinado ao pagamento destes.  

Neste debate uma idéia que se percebeu muito latente com os camponeses foi a de que na 
matriz convencional eles conseguem distribuir a produção, e em alguns casos a ilusão de 
concorrência no mercado, o que na verdade é ilusório já que o valor agregado não é pago ao 
produtor, mas para os atravessadores, ou ainda em toda logística necessária pra distribuição da 
produção agrícola. 

 No assentamento Contestado fica muito clara a divisão entre os que trabalham na matriz 
convencional e os que trabalham na matriz agroecológica, pois quando falamos com o grupo que 
trabalha na matriz agroecológica, eles falam dos que trabalham na matriz convencional 
referindo-se à eles como os “veneneiros”. Já quando falamos com os que trabalham na matriz 
convencional, eles se referem ao outro grupo como os “orgânicos”. 
 Uma das questões mais interessantes e que analisaremos em outra ocasião é o 
enfrentamento ideológico que há entre os “veneneiros” e os “orgânicos”, sobretudo a partir da 
ideologia e das discussões de que o assentamento seria uma referência em Agroecologia para os 
assentamentos rurais do Estado do Paraná, e isso na prática não se aplicou completamente, 
apesar inclusive de nele estar inserido a Escola Latino-Americana de Agroecologia – ELAA. A 
escola, estão sendo formados em Agroecologia, militantes da Via Campesina de diversos países, 
com a prática da pedagogia da alternância, onde os estudantes voltam às suas comunidades e tem 
que aplicar os conhecimentos obtidos na escola, como trabalho prático e apresentar em todas as 
etapas da graduação. 

Mas, nos atentando para as questões do enfrentamento ao capital no campo, e o 
enfrentamento ideológico que há pela escolha da matriz, o fato de haver na perspectiva de 
mercado para os produtos agroecológicos também começa a chamar a atenção dos que produzem 
na matriz convencional. Até o ano de 2007 era apenas 39 na matriz agroecológica e em 2008 
esse número passou para 48. Há uma previsão e recursos já assegurados para a elaboração de 
mais dez novas mandalas no assentamento, para que um maior número de assentados possam 
aderir às práticas. 
 Deste modo na matriz produtiva agroecológica, os assentados estão propondo a retomada 
das formas de produzir, dos resgates culturais no assentamento, bem como da distribuição e 
comercialização dos produtos, e no assentamento Contestado, além dos grãos e cereais, como 
milho, o arroz, o feijão e o trigo, os produtores agroecológicos produzem as ervas medicinais que 
são utilizadas pra os tratamentos a partir das práticas da Bioenergia uma forma de medicina 
alternativa, que utiliza da holística e energia para tratamentos medicinas; e hortaliças, tuberosos, 
de modo geral. 

 Tantos os tuberosos, as hortaliças e as ervas medicinais são produzidos com as técnicas 
de mandalas, em que há todo um respeito ao espaço, bem como uma logística de coexistência 
entre as espécies assim como também evitar o aparecimento de predadores naturais. 
 Todas as sementes são crioulas, ou seja, uma semente que não foi manipulada em 
laboratório e nem desenvolvida pelas corporações do agronegócio, e que trazem consigo deste 
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modo a questão da resistência camponesa, dos bancos de sementes, da retomada de tradições e, 
sobretudo da policultura. 
 Toda a produção dos assentados que trabalham na perspectiva da agroecologia, é 
destinada ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do Ministério do Desenvolvimento 
Social, que é um programa onde os principais objetivos é garantir o acesso aos alimentos em 
quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 
agricultura familiar e que foi instituído a partir da política pública da Lei 10.696/2003, sobretudo, 
visa incentivar a produção de alimentos pela agricultura familiar, para que cheguem as pessoas 
em situação de insegurança alimentar. 
 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, seu programa chega a atender 
cerca de 3,7 milhões e de pessoas somente no Estado do Paraná e para a segurança alimentar os 
valores chegam a R$50,6 milhões e atende a 1,8 milhões de pessoas, nas diferentes atividades e 
programas. 

Ao que se refere o PAA, que é o que está em questão já que pó programa que de certo 
modo atende aos assentados de reforma agrária, a produção é adquirida tanto o da matriz 
convencional como o da agroecológica, no entanto na segunda é agregado um valor por ser uma 
produção ecológica.   

Para o Estado do Paraná no Programa Segurança Alimentar, no que tange a compra de 
alimentos, o PAA CONAB/ Estadual atende aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, 
trabalhando com 11,3 mil agricultores que produzem cerca de 21,6 mil toneladas, girando em 
torno de 25 milhões. Já o PAA Compra Direta no Local, atende a 62,1 mil pessoas, trabalhando 
com 768 agricultores e gerando uma renda de cerca de 2,4 milhões de reais. 

Evidente que não produzindo apenas para subsistência, para os trabalhadores assentados 
de reforma agrária o programa dá um certo respaldo como garantia imediata da distribuição da 
produção, e deste modo obtenção de renda. No entanto, a autonomia que é conquistada a partir 
da forma de produzir, é perdida na forma de distribuir, já que estes ficam atrelados ao projeto do 
governo, e não criam mercados locais parta a distribuição e com uma logística própria criada a 
partir das necessidades desses camponeses. 

 Mas de que forma esta autonomia é quebrada? Bom se pensarmos que sendo um projeto, 
de um determinado governo, que uma determinada conjuntura estabeleceu metas, podemos 
pensar ela podem ser ou não mantidas em governos de posicionamentos divergentes, e isso 
ocorrendo, os produtores que criam necessidades e dependências a partir do excedente que 
comercializa, haveria uma quebra nesta espécie de cadeia de dependência, ou seja, os mercados 
não criados na perspectiva de um abastecimento local, sobretudo trazendo alimentos sadios a 
uma maior parcela da população, seriam os elementos para uma crise nesse sistema produtivo.  

Vale ainda ressaltar que alimentos que o assentamento Contestado vem produzindo de 
forma agroecológica, são repassados ao PAA, e destinados à creches e hospitais, o que de certo 
modo colabora com o ideal de que os alimentos devem ser saudáveis e que toda a população 
tenha acesso a este alimento. 
 Em contrapartida os associados da AOPA apesar de ainda engatinharem nas discussões 
políticas, em alguns casos não apenas estão na perspectiva orgânica, mas já na agroecológica e 
estabelecendo metas para comercialização, se instrumentalizando, e buscando mercado. Deste 
modo, desenvolvendo e retomando saberes de comunidades tradicionais. É também por isso a 
AOPA pretende através de seus projetos, alterar sua estrutura que não comporta apenas a 
discussão da agricultura orgânica, mas amplia para a agroecologia como forma de desenvolver 
comunidades e assegurar que os preceitos da agroecologia e da sustentabilidade sejam 
incorporados cada vez mais pelos seus associados. 
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CONCLUSÕES 
 
 De modo geral, o que percebemos de maneira muito peculiar no Estado do Paraná a partir 
da necessidade que sentimos de debater a questão agrária brasileira, pelo viés das novas 
configurações e territorialidades que se estabelecem, é que há uma diversidade imensa de 
práticas, atores sociais e interesses. 
 As práticas a partir de uma dimensão sustentável que se contrapõem ao modelo 
hegemônico, sobretudo para agricultura, nos permitem pensar na utilização dos recursos naturais 
de modo racional para que a biodiversidade seja preservada para futuras gerações, e nesse 
aspectos os atores sociais, suas práticas e decisões são fundamentais pois as ações e opções são 
heranças.  

Os interesses dos diversos atores, aqui representados pelos agricultores familiares, 
camponeses, políticos, agroindústrias, ambientalistas, etc., nos permitem analisar, embora de 
modo preliminar, que o enfrentamento no campo está cada vez maior, com correlações de forças 
distintas, mas ganhando corpo. A dimensão da Agroecologia, no estado do Paraná, por parte das 
Secretarias de Agricultura, ou das políticas públicas voltadas para esse âmbito, são crescentes; 
porém como modelo de governo adotado, é sempre muito provisório, e suscetível a incentivos ou 
não a cada gestão. 

Contudo, podemos afirmar, que hoje a Agroecologia, é a forma mais contundente de se 
promover uma agricultura consciente, em que os aspectos fundamentais, elencados na Agenda 
21, como a cultura, o social, o econômico e ainda o aspecto político se façam presentes, e 
contribuam sobretudo para a discussão da soberania alimentar e energética do país. 
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