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RESUMO: No Brasil a crise do modelo produtivista de modernização da agricultura, altamente 
contraditório, o qual vem priorizando as monoculturas de exportação, o que acaba por subordinar o 
camponês a esta lógica, barrando sua reprodução, fez com que muitos projetos de desenvolvimento 
alternativos fossem reivindicados, pensados e executados, principalmente por meio de organizações 
populares. Desde 2010, diversas organizações que enxergam a agroecologia como alternativa a esta 
crise, devido ao seu caráter multidimensional, a qual oferece sustentação para transformações de 
caráter econômico, político, cultural e ambiental, passaram a reivindicar junto à esfera 
governamental a implementação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO). A construção da proposta desta política pública foi realizada a partir de proposições 
apresentadas por diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Entre elas, a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), a 
Comissão Nacional de Produção Orgânica (CNPORG) e Câmara Temática da Agricultura Orgânica 
(CTAO). Assim, as diversas organizações populares passaram a organizar várias propostas para a 
construção da referida política, entre as organizações que estiveram ativas nesse processo cita-se a 
Rede Ecovida de Agroecologia, a qual foi representada por um técnico que atua na Microrregião de 
Erechim. O presente trabalho busca evidenciar, além da trajetória da PNAPO, os limites e 
potencialidades da política pública apontados por duas organizações populares, que desde a década 
de 1980 são atuantes na Microrregião de Erechim, e que atualmente são responsáveis pela 
coordenação do Núcleo Alto Uruguai da Rede Ecovida de Agroecologia. Para tanto, os 
procedimentos metodológicos se pautaram em investigação qualitativa, utilizando-se de revisão 
bibliográfica, consulta documental e entrevistas semiestruturadas com os técnicos das organizações. 
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INTRODUÇÃO: O Movimento de Institucionalização 
 

No Brasil, a agricultura calcada nos preceitos produtivistas do agronegócio vem se tornando 
altamente contraditória, priorizando as monoculturas de exportação, subordinando o camponês a 
este movimento e consequentemente barrando sua reprodução. Este fato faz com que muitos 
projetos de desenvolvimento alternativos a este sejam reivindicados, pensados e executados, 
principalmente por meio de organizações populares, como duas Organizaçãoes Não-
Governamentais atuantes na Microrregião de Erechim/RS/Brasil, o Centro de Apoio ao Pequeno 
Agricultor (CAPA) e o Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP).  

Estes projetos alternativos são baseados, sobretudo, nos princípios da agroecologia. Segundo 
Gliessman (2000) a agroecologia é uma ciência que proporciona o conhecimento e a metodologia 
necessários para desenvolver uma agricultura ambientalmente consciente, altamente produtiva e 
economicamente viável, valorizando o conhecimento local e empírico dos agricultores. 
 De acordo com Caporal e Petersen (2012) a agroecologia é uma ciência que busca 
conhecimentos de diferentes fontes, desde o empírico até o das disciplinas científicas para, a partir 
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da integração destes distintos saberes, adotar um enfoque holístico e uma abordagem sistêmica, 
capaz de contribuir com a compreensão das razões que determinam a insustentabilidade dos 
modelos dominantes da agricultura convencional e propor princípios que podem conduzir a uma 
agricultura compatível com os ideais de sustentabilidade. 
 Altieri (2012) afirma que a agroecologia integra os princípios agronômicos, ecológicos e 
socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e 
a sociedade como um todo. Segundo o autor, a agroecologia é tanto uma ciência quanto um 
conjunto de práticas. Como ciência “baseia-se na aplicação da Ecologia para o estudo, o desenho e 
o manejo de agroecossistemas sustentáveis” (ALTIERI, 2012, p. 16). Assim, a sustentabilidade é 
alcançada em função da diversidade e da complexidade dos sistemas agrícolas. Entre o conjunto de 
técnicas de manejo agroecológico citam-se: rotações, sistemas agroflorestais (SAFs), uso de 
sementes nativas e de raças locais de animais, controle natural de pragas, compostagem, adubação 
verde, aumento da matéria orgânica do solo para melhorar a atividade biológica e a capacidade de 
retenção de água, entre outras. 

Desde 2010, as organizações populares que enxergam a agroecologia como alternativa aos 
problemas gerados pelo modelo produtivista, devido ao seu caráter multidimensional, a qual oferece 
sustentação para transformações de caráter econômico, político, cultural e ambiental, passaram a 
reivindicar junto à esfera governamental a implementação da Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (PNAPO). 

Segundo o Relatório de Mobilização e Participação Social na Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, apresentado em maio de 2012, pela Secretaria Geral 
da Presidência da República, a construção desta proposta foi realizada a partir de proposições 
apresentadas por diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Entre elas, a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), a 
Comissão Nacional de Produção Orgânica (CNPORG) e Câmara Temática da Agricultura Orgânica 
(CTAO). 

O Relatório afirma que a proposta foi construída de forma participativa. Primeiramente, foi 
constituído um Grupo de Trabalho Interministerial, o qual envolveu diversos ministérios e 
autarquias nacionais. Assim, a minuta inicial foi submetida à apreciação e debate pela sociedade 
civil em várias etapas. Ainda segundo o relatório, foram realizados cinco seminários regionais 
(Amazônia, Cerrado, Nordeste, Sudeste e Sul). Além de um seminário nacional, organizado pela 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), 
com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. 

[...] O conjunto de eventos mobilizou aproximadamente 300 representantes de 150 
entidades de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, redes regionais 
e/ou estaduais, assim como profissionais vinculados à universidades e órgãos  
governamentais  de  pesquisa  e extensão (SECRETARIA GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012, p. 04).   

Antes mesmo dos seminários regionais acontecerem a Articulação Nacional de 
Agroecologia, no início de 2012, já articulou diversos membros para a realização de uma oficina 
com o objetivo de debater e planejar o processo de participação da ANA na construção da PNAPO. 
Desde esse momento diversas organizações populares passaram a organizar várias propostas para a 
construção da referida política, entre as organizações presentes2, cita-se a Rede Ecovida de 
Agroecologia, a qual foi representada por um técnico do CETAP que atua na Microrregião de 
Erechim.  

Esta oficina realizada em âmbito da ANA serviu de base para a elaboração de um 
documento intitulado Subsídios para o debate sobre a Política Nacional de Agroecologia e 
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Sistemas Orgânicos de Produção (como foi primeiramente denominada), este foi apresentado em 
seis tópicos os quais serviriam de base para as discussões dos seminários regionais. 

Destas discussões realizadas com a sociedade civil resultaram dois documentos: 1) 
Propostas da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA para a Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica; e 2) Propostas da Câmara Temática da Agricultura Orgânica – 
CTAO. “As propostas foram analisadas, submetidas aos ministérios competentes, negociadas e, 
quando viáveis, incorporadas à nova versão do decreto e no plano de medidas imediatas” 
(SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012, p. 04).   

Conforme o Relatório, a partir do resultado destes seminários, a nova versão da PNAPO foi 
apresentada para a sociedade civil no encontro “Diálogo Governo e Sociedade Civil – Devolutiva 
da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”. Realizado no Palácio do Planalto em 
Brasília/DF, o evento contou com a participação de 113 pessoas, entre elas representantes do 
governo e das demais organizações envolvidas na construção da política. Após a apresentação da 
política, três grupos de trabalho3 reuniram-se para formular propostas complementares e estas 
serviram de base para a revisão da política e fechamento do texto. 

O fato de o Estado ter envolvido diversas organizações populares que possuem a 
agroecologia em suas pautas de luta, para apresentar e discutir propostas para a Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica não foi por acaso. O debate acerca das políticas públicas para o 
campo com um viés “alternativo” vem ocorrendo há décadas principalmente dentro das ONGs, 
sindicatos e movimentos sociais rurais. Dentro da perspectiva da “agricultura alternativa” a 
agroecologia foi tornando-se a bandeira de luta de diversas organizações, e o debate acerca do 
respaldo do Estado por meio das políticas públicas também estava presente, tendo em vista a 
expectativa pela Reforma Agrária, a preocupação acerca da subordinação que o campesinato vinha 
sofrendo perante a territorialização do capital no campo, entre outras inquietações que afligiam os 
movimentos como a sustentabilidade e soberania alimentar. 

Segundo Petersen e Almeida (2006) a própria formação da Articulação Nacional de 
Agroecologia foi resultado destes debates, criada na expectativa que o campo agroecológico 
estivesse organizado e fosse capaz de participar de forma ativa nos processos de elaboração e 
execução de políticas públicas no início da gestão de um novo governo, políticas estas que seriam 
“orientadas para a democratização do mundo rural e a promoção da sustentabilidade 
socioambiental” (PETERSEN e ALMEIDA, 2006, p. 44). 

 

AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO 
ORGÂNICA 

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi instituída pelo Decreto 7.794 
de 20 de agosto de 2012, com o objetivo de  

Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso 
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis 
(BRASIL, 2012).  
 

Segundo o Decreto, a Política será implementada pela União em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades privadas. 

As diretrizes da PNAPO, segundo o Art. 3º, abordam diversas dimensões, tais como: 1) 
promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional, bem como a promoção do direito à 
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alimentação adequada e saudável por meio da oferta de produtos orgânicos4 e de base 
agroecológica5, os quais são isentos de contaminantes que colocam a saúde humana em risco; 2) 
promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as disposições que regulem as 
relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de proprietários e trabalhadores; 3) Conservação dos 
ecossistemas naturais e recomposição dos ecossistemas modificados, de forma que o sistema de 
produção seja baseado em recursos renováveis, com adoção de métodos culturais, biológicos e 
mecânicos que reduzam os resíduos poluentes e a dependência de insumos externos à produção; 4) 
Promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos de 
modo a aperfeiçoar as funções econômicas, sociais e ambientais da agricultura e do extrativismo 
florestal; 5) Valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade6 e estímulo 
às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e animais, 
especialmente àquelas que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas; 
6) Ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica de base agroecológica; 7) 
Contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de ações e programas que 
promovam autonomia econômica das mulheres (BRASIL, 2012). 

Os instrumentos a serem constituídos da Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica, segundo o Art. 4º, são: 1) Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PLANAPO); 2) Crédito rural e demais mecanismos de financiamento; 3) Seguro agrícola e de 
renda; 4) Preços agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos de regulação e compensação de 
preços nas aquisições ou subvenções; 5) Compras governamentais; 6) Medidas fiscais e tributárias; 
7) Pesquisa e inovação científica e tecnológica; 8) Assistência técnica e extensão rural; 9) 
Formação profissional e educação; 10) Mecanismos de controle da transição agroecológica, a 
produção orgânica e de base agroecológica; 11) Sistemas de monitoramento e avaliação da 
produção orgânica e de base agroecológica. 

Ainda segundo o Decreto 7.794/2012, a Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica possui como instâncias de gestão, afim de efetivar suas diretrizes, a Comissão Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica – CNAPO (constituída paritariamente por representantes do 
governo e da sociedade civil) e a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica – 
CIAPO (constituída por dez7 ministérios e coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
– MDA). 

 
                                                           
4 Segundo Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, Art. 1o “Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária 
todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 
socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a 
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de 
energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição 
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5 Segundo o Decreto 7.794/2012 entende-se por produção de base agroecológica: “aquela que busca otimizar a 
integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, equilíbrio 
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6 Segundo o Decreto 7.794/2012 entende-se por produtos da sociobiodiversidade: “bens e serviços gerados a partir de 
recursos da biodiversidade, destinados à formação de cadeias produtivas de interesse dos beneficiários da Lei nº 11.326, 
de 24 de julho de 2006, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os direitos 
decorrentes, para gerar renda e melhorar sua qualidade de vida e de seu ambiente” (BRASIL, 2012). 

7 Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria Geral da Presidência da República, Ministério da Fazenda, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e Ministério da Pesca e Aquicultura. 



PNAPO: AS POTENCIALIDADES E OS LIMITES APONTADOS PELAS 
ORGANIZAÇÕES POPULARES. 

Devido à articulação das organizações populares, nos últimos anos foram implementadas 
diversas políticas de governo que de certa forma contribuíram para o fortalecimento da agricultura 
familiar e das comunidades tradicionais, e em alguma medida acabaram por promover a 
diversificação dos produtos cultivados. Cabe destacar nesse sentido as experiências do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O 
primeiro coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), o qual 
adquire alimentos dos agricultores familiares para destinar alimentação adequada para pessoas em 
situação de insegurança alimentar e nutricional, e o segundo está regulamentado de acordo com a 
Lei 11.947/2009 que determina a utilização de no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação escolar, na compra de 
produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas. Segundo o Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar (2013), a 
aquisição dos gêneros alimentícios será realizada, sempre que possível, no mesmo município das 
escolas. Desta forma, a política acaba por contribuir para que a agricultura familiar se organize e 
qualifique suas ações comerciais, fortalecendo a interação entre sujeitos, entidades e movimentos 
sociais e os arranjos produtivos locais e regionais, além de diversificar a produção. Sobre estas 
políticas, o “Técnico A” (2014) do Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP), em 
entrevista afirma: 

Na minha visão essas políticas foram criadas num desenho de que ela dá a vara e o 
anzol pro agricultor ir pescar, não dá o peixe. Tentando traduzir um pouquinho 
isso, garante a comercialização de produto [...] Te dá a oportunidade de produzir, 
ou seja, se o agricultor se organiza um pouquinho, tem a vontade de diversificar a 
produção, ele tem onde vender. Se tu pegar hoje e somar oito mil do PAA normal 
Doação Simultânea, e tu pega mais nove mil reais do PAA Formação de Estoque, 
que o agricultor pode acessar os dois, e pega mais vinte mil reais PNAE, são 37 mil 
Reais que uma propriedade produz de produto diversificado com garantia de venda, 
estando organizado né. Eu acho que 50% das propriedades do Alto Uruguai não 
chegam a metade disso de renda por ano. Se tu pega as regiões mais pobres dentro 
da nossa micro região aqui, tem gente que vive com 10 mil reais por ano de renda 
bruta, e ali tu pega políticas que garante a comercialização do produto, mas tu 
precisa se organizar, tu precisa produzir, precisa pensar a produção, se planejar 
dentro da propriedade e aí tu tem a garantia de que o governo te paga. Acho que 
entre as políticas [PAA e PNAE], tá entre as melhores que tem hoje. Pra tu acessar 
tu tem que estar dentro de uma cooperativa, numa associação, no nosso âmbito tem 
que ter a certificação de produto orgânico, tem que estar num grupo, fazer reuniões 
e aí tu consegue entregar teu alimento. Acho que elas ajudam a fazer com que as 
famílias se replanejem pra produzir e entregar não só milho e soja, vaca, porco ou 
frango, tu vende mandioca, tu vende batatas, tu vende pipoca, tudo aquilo que tu 
tem pra comer na propriedade tu pode oferecer nesses programas (TÉCNICO A, 
2014). 

Essas políticas demonstram que ações voltadas para o contexto e necessidades locais 
provocam impacto positivo e podem melhorar a qualidade de vida dos agricultores, “além de 
garantir alimentação saudável e adequada à população brasileira” (ANUÁRIO BRASILEIRO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, 2014, p.133). Porém, segundo o documento “Subsídio para o 
debate sobre a Política Nacional de Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção”, elaborado 
pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) estas políticas ainda são insuficientes e seu 
caráter fragmentado e também de incerteza quanto ao futuro, não viabiliza e nem dissemina a 
agroecologia como organização socioeconômica, tecnológica e ambiental. Além disso, o documento 



afirma que o Estado vem reiterando um modelo de desenvolvimento em contradição com os 
postulados defendidos pela ANA, como por exemplo: 

[...] a não realização da Reforma Agrária; a violação dos direitos territoriais; a 
liberação dos transgênicos, a ampliação do consumo de agrotóxicos, as mudanças 
do código florestal, do código de mineração etc. Ao mesmo tempo em que o 
governo reafirma a necessidade de produzir mais alimentos, existe ainda um grande 
preconceito com relação ao potencial da agricultura familiar responder ao desafio 
do aumento da produção, e menos ainda em bases agroecológicas (ANA, 2012, p. 
3-4). 

O fato de o Estado estar implantando uma política de agroecologia se apresenta como uma 
ação contraditória, tendo em vista, como já visto no primeiro capítulo desta pesquisa e na citação 
anterior, que suas ações foram voltadas aos interesses do agronegócio. Trata-se, portanto de uma 
mediação de conflitos, devido às reivindicações das organizações populares. Sobre o fato de o 
governo vir incorporando a perspectiva agroecológica em diferentes programas e instituições, o 
documento escrito pela ANA afirma: “O que percebemos é que a concepção de agroecologia que o 
governo vem assumindo não questiona esse modelo e privilegia a ideia de espaços de nicho de 
mercado” (ANA, 2012, p. 4). 

Desta forma, a participação da ANA na construção de uma política pública voltada para a 
produção agroecológica e orgânica, a PNAPO, vem sendo debatida desde a criação do documento 
anteriormente citado, tendo em vista que a proposição do governo, mediante um contexto de 
desenvolvimento hegemônico, torna duvidosa execução de propostas estruturantes: 

Temos a clareza de que uma política de agroecologia terá limites claros, neste 
contexto. Até onde poderemos avançar (pequenas vitórias) neste processo é o que 
buscamos neste diálogo. Portanto, é preciso manter nossa autonomia e nosso papel 
de tensionamento em relação aos temas estruturais, ao mesmo tempo em que 
negociamos os avanços possíveis. O que estamos fazendo aqui é exercitar o que 
fazemos em nossas organizações: tensionamos com o governo, em espaços 
públicos ou relações bilaterais. Não podemos alimentar expectativas de conseguir 
grandes vitórias estruturais. Estamos buscando pequenas vitórias e fortalecer nossa 
capacidade política, embora correndo um risco, de que o governo possa 
ressignificar o debate e as nossas pequenas vitórias transformarem-se em derrota 
(ANA, 2012, p.6).  

Por mais que a insegurança em relação à política estivesse presente, como apresentado 
anteriormente, para a elaboração de propostas para a PNAPO, a Articulação Nacional de 
Agroecologia envolveu diversas organizações populares e redes de agroeocologia, entre elas, a já 
mencionada Rede Ecovida de Agroecologia a qual está presente na Microrregião de Erechim e é 
coordenada pelas ONGs CAPA e CETAP. Contanto, as organizações responsáveis pela elaboração 
de propostas pela Rede Ecovida foram o CETAP e a AOPA (Associação Para o Desenvolvimento 
da Agroecologia) do Paraná, assim, estas levantaram propostas no Seminário Regional ocorrido na 
cidade de Passo Fundo/RS, o qual envolveu 41 participantes, os quais representaram 37 
organizações da região Sul. 

No entanto, em entrevista para esta pesquisa, o Técnico A (2014), afirma que várias 
propostas pontuais que foram levantadas nesse Seminário regional como, por exemplo, em relação à 
participação da mulher, de jovens e de assistência técnica apropriada para a produção agroecológica 
não foram contempladas na política, tendo em vista que o Grupo de Trabalho Interministerial 
acabou por “lapidar” as sugestões: 

[...] a essência das propostas que a gente tinha levantado, elas desapareceram, nem 
foram contempladas na política, várias sim, muitas delas, acho que já é um bom 
avanço, mas várias coisas mais de ponta, que a gente sente aqui no campo quando 



está fazendo agroecologia, a gente não conseguiu, ou mudaram, tiveram um 
formato diferente, e acabou sendo formulado isso né, no retorno teve vários debates 
das organizações, mas aí a gente já não consegue ter o peso de antes, e aí teve uma 
mescla né, do que é de fato as demandas das organizações e também o que o 
governo avalia disso (TÉCNICO A, 2014).  
 

 Além do mais, a orientação política das diferentes organizações acabaram por gerar conflitos 
na formulação de algumas propostas, por um lado, a Articulação Nacional de Agroecologia que 
reúne diversas ONGs, Redes, movimentos que possuem ações diferenciadas mas um interesse em 
comum: o fortalecimento da agroecologia, e por outro as instituições governamentais que tentam 
“lapidar” as diferentes propostas das organizações juntamente com os interesses do Estado. As 
divergências aparecem expostas em alguns trechos da fala do Técnico entrevistado. Cita-se as 
diferentes ações dentro das organizações que compõe a ANA: 

Entre as organizações, olhando a agroecologia como aquilo que a gente quer lá na 
frente, não tem muita discordância, mas cada organização tem o seu jeito de fazer 
isso acontecer. Uns apostam mais que a agroecologia acontece pela formação, pela 
educação, por meio das universidades [...] Outros defendem que a agroecologia 
passa pela dinâmica da comercialização, que precisa fortalecer as dinâmicas de 
comercialização que vai crescendo também o público, os agricultores que vão 
participando, vão sendo atraídos né [...] Pra muitos a construção da política foi o 
auge, então tem ações mais no campo político (TÉCNICO A, 2014). 

 Outro ponto relacionado à política que gera conflito de opiniões entre as organizações 
populares e o Estado refere-se a uma questão política/epistemológica: o fato de que a Política 
Nacional foi destinada para agroecologia e produção orgânica. Para as organizações populares isso 
significa colocar tudo “no mesmo pacote”. As organizações ligadas à ANA defendem que o 
enfoque agroecológico deve orientar estratégias voltadas para a diversificação produtiva, a busca de 
crescentes graus de autonomia técnica e econômica e o reenraizamento dos sistemas produtivos em 
seus contextos culturais e socioambientais de implantação. Desta forma a ANA defende:  

[...] é preciso debruçar-se sobre os obstáculos existentes à ampliação de escala e 
efetividade das trajetórias de transição agroecológica, entendidas aqui como 
processos sociais geradores de conjuntos dinâmicos e inter-relacionados de 
novidades, não circunscritos aos seus aspectos técnico-produtivos, mas que 
mobilizam processos mais abrangentes de construção de novas relações com os 
mercados, de reconexão dos sistemas técnicos com os ecossistemas locais e de 
promoção de modos de vida sustentáveis (ANA, 2012, p. 7). 

Assim, as populações poderiam apropriar-se da maior parte da riqueza gerada pelo seu 
trabalho. E por mais que exista um nicho de mercado orgânico, a proposta de política defendida 
pela ANA não se limita a produção sem introdução de agrotóxicos ou fertilizantes, o que de fato já 
seria um grande avanço, no entanto a prioridade das organizações não é a de transformar a produção 
agroecológica ou de orgânicos num “agronegócio verde”, ou seja, produzir em grande escala 
visando exportar o produto para países (da Europa principalmente) onde as melhores condições 
financeiras podem favorecer a aquisição destes alimentos “limpos”, fazendo desta forma, gerar mais 
receita para o Brasil. 

 Sobre os aspectos positivos e negativos, vistos em âmbito da Rede Ecovida de 
Agroeocologia e pelo CETAP acerca da PNAPO, pode-se mencionar os seguintes apontamentos 
levantados pelo Técnico A (2014): primeiramente uma avaliação positiva da política, tendo em vista 
que a partir da institucionalização de algumas das demandas existe uma base para as organizações 
populares cobrarem a execução destas, inclusive de recursos. A intenção de contemplar na política 
todas as organizações que trabalham diretamente com a agroecologia também é considerado um 
ponto positivo pelo técnico entrevistado, por mais que as ações e visões agroecológicas sejam 



diferenciadas. No entanto, como as diretrizes vão contemplar o campo, a realidade do pequeno 
agricultor é uma das preocupações em âmbito do CETAP e da Rede Ecovida de Agroecologia: 

Quando tu coloca numa diretriz lá algo que tu pode abranger desde o pequeno 
agricultor aqui, vivendo de agroecologia, fazendo seu processo, como também um 
produtor de soja orgânica de milhares de hectares [...] eu acho que isso hoje pra nós 
é um problema. A realidade da agricultura familiar que faz agroecologia, e da 
produção orgânica, em larga escala que vem crescendo cada vez mais em nível de 
Brasil e pra fora, ela é muito diferente (TÉCNICO A, 2014). 

 O Técnico B (2014) aponta outro grande limitante em relação à PNAPO: garantia dos 
direitos territoriais 

Como avançar numa política de agroecologia com essa estrutura fundiária 
altamente concentrada que temos hoje no Brasil, ou com as populações tradicionais 
muito inseguras com relação ao acesso à  terra, sempre ameaçadas de perder suas 
terras. A questão do cumprimento da função social da terra, da garantia dos direitos 
territoriais das populações tradicionais, é absolutamente fundamental (TÉCNICO 
B, 2014). 

Outro ponto limitante que o técnico do CETAP vem acompanhando ao longo de sua 
caminhada é acerca da institucionalização da agroecologia por meio do Estado, tendo em vista que 
cada governo tem suas prioridades, sendo assim, nem sempre a agroecologia está entre elas. 
Portanto, as organizações que vivem de recursos e projetos de governo acabam se dissolvendo ou 
perdendo força. Além disso, segundo o técnico entrevistado, quando o governo trabalha com a 
agroecologia os recursos destinados para a assistência técnica são reservados principalmente para os 
órgãos do Estado, assim, para as organizações populares o recurso recebido é mínimo. 

Eu acho difícil, acho muito complicado, porque cada governo que entra tem uma 
avaliação diferente referente a tudo né. A gente viveu isso, saímos de um governo 
que não apoiava a agroecologia, pra um governo que dizia que apoiava, botou 
dinheiro, mas não botou pras organizações que historicamente fizeram a 
agroecologia, que dão base pra toda dinâmica que tem. [...] e a avaliação que a 
gente tem é que quanto mais tu trazer isso pra responsabilidade do governo, mais 
frágil a gente vai ficando (TÉCNICO A, 2014). 

 No entanto, os recursos internacionais para ONGs como o CETAP estão se esgotando cada 
vez mais, assim aproximadamente 50% do orçamento dessa organização popular depende de 
projetos do governo estadual e federal. Mas segundo o técnico entrevistado, a cada dez projetos 
encaminhados um é contemplado, e com escasso recurso para trabalhar com oitenta famílias na 
“micro região do Alto Uruguai Gaúcho”, por exemplo. Além disso, as prefeituras acabam por 
auxiliar em algumas frentes, como nas feiras de bairros e cursos de formação, mas com recursos 
mínimos. 

Além disso, segundo o técnico entrevistado, a verba que o agricultor consegue acessando as 
políticas públicas voltadas para o campo, como por exemplo, o PRONAF, acaba sendo destinada 
para as agropecuárias na compra de agrotóxicos e adubos químicos. Desta forma o mesmo afirma 
que é preciso operacionalizar a política com acompanhamento, orientação, a partir de profissionais 
com olhar diferenciado, apontando diferentes técnicas de manejo, profissionais que não enxerguem 
o agricultor como consumidor de um “pacote tecnológico”.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os limitantes apontados pelos técnicos do CETAP e do CAPA devem-se ao fato de que, 

conforme Montenegro Gomez (2010), o Estado vem discutindo o desenvolvimento rural como uma 
estratégia de substituir, sem resolver, a questão agrária. “A política de desenvolvimento rural, hoje 
denominada de desenvolvimento territorial rural, invade o campo em prol de gerir a pobreza e 



expandir a integração dos pequenos agricultores à lógica heterônoma do mercado” 
(MONTENEGRO GOMEZ, 2010, p. 28). 

Cristóvam (2005, apud CAPORAL e PETERSEN, 2012, p. 66) informa que “as políticas 
públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e programas de ação governamental, 
voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a 
serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais 
dispostos na Constituição”. Já Fernandes (2012) afirma que as políticas públicas podem ser 
classificadas em emancipatórias ou compensatórias. Segundo o autor, as políticas compensatórias 
são elaboradas de “cima para baixo com o objetivo de controle político das populações subalternas” 
já as políticas emancipatórias, quase sempre, são elaboradas de “baixo para cima com o objetivo de 
construir autonomias relativas e formas de enfrentamento e resistência na perspectiva de superação 
da subalternidade” (FERNANDES, 2012, p. 2-3). 

Estes dois tipos de políticas, emancipatória e compensatória, demonstram a diferença entre 
dois modelos de desenvolvimento: o camponês e o do agronegócio. Fernandes (2012) afirma que o 
debate paradigmático contribui para entender estas diferenças: o Paradigma da Questão Agrária 
compreende que as desigualdades geradas pelas relações capitalistas “diferenciam, destroem e 
recriam o campesinato” (FERNANDES, 2012, p. 17). Segundo o autor a relação campesinato-
capital é sempre de subalternidade e a resistência à dominação gera disputas territoriais e 
conflitualidade na busca por maior autonomia dos camponeses. Já o Paradigma do Capitalismo 
Agrário entende que as desigualdades geradas pelo capitalismo podem ser superadas por meio de 
políticas públicas “que possibilitem a integração do campesinato ou do agricultor de base familiar 
ao agronegócio” (Fernandes, 2006, p.17). 

A partir de uma política pública o Estado é capaz de intervir em problemas sociais gerados 
pelas contradições do sistema capitalista, ao mesmo tempo em que fomenta o agronegócio, ou seja, 
cria conflitualidade. Nesse sentido, no Brasil a exclusão do campesinato gerada pela 
territorialização do capitalismo no campo e pela implementação de políticas que historicamente 
favoreceram o avanço do agronegócio, (sejam elas voltadas para os latifundiários ou para os 
pequenos agricultores, na tentativa de inseri-los na lógica do comércio internacional e, 
consequentemente, gerando o endividamento destes, barrando sua reprodução social e diminuindo 
sua relativa autonomia), acabou por gerar resistências a este modelo: as diversas organizações 
populares que fazem agroecologia apontadas nesta pesquisa, as quais promovem o debate acerca 
das políticas públicas em suas pautas, que vem historicamente fazendo a crítica às políticas voltadas 
para o desenvolvimento econômico, gerador de exclusão social e, além disso, também estão fazendo 
se representar na esfera estatal em busca de mudanças estruturais no campo. 

Desta forma, a participação na construção e a própria elaboração da PNAPO foi, portanto, 
uma conquista destas organizações, mas possui limitantes pelo fato de que a mediação das 
propostas foi realizada pelo Estado, o qual é favorável aos interesses das corporações do 
agronegócio e do capital financeiro na expectativa de ampliar os ganhos por meio da exportação dos 
produtos. 

O fato de a PNAPO ainda ser uma política pública recente, não nos permite avaliá-la como 
emancipatória, capaz de gerar autonomia relativa aos agricultores, ou compensatória, a qual possui 
o objetivo de integrar estes sujeitos ao capitalismo, por meio das premissas do agronegócio. No 
entanto, a partir dos limites anteriormente apontados nesta pesquisa pelas organizações populares 
que participaram do processo de elaboração, já podemos levantar algumas “pistas”. 

Ao analisarmos o documento já citado anteriormente, Subsídios para o debate sobre a 
Política Nacional de Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção, elaborado pela Articulação 
Nacional de Agroecologia, observamos que há preocupação com a essência do modelo de 
desenvolvimento hegemônico e consciência de que a PNAPO, uma política pública, não é a solução 
para este problema estrutural: as relações capitalistas que geram desigualdades sociais. 



[...] ao elaborarmos propostas para uma política de agroecologia, em um contexto 
de hegemonia do modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio, não 
podemos perder de vista que essas propostas devem ser coerentes com nosso 
objetivo de mudança desse modelo. É preciso que tenhamos uma visão estratégica 
de como estas propostas podem contribuir na acumulação de forças, na construção 
de outro modelo de desenvolvimento, ainda que este só possa ser alcançado em 
outro contexto sócio-político (ANA, 2012, p. 7-8). 

Nesse sentido, a partir das premissas apontadas pela ANA neste documento, a agroecologia 
só se faz respeitando as diversidades e territorialidades específicas dos diferentes locais. Assim, 
uma política que aponta soluções generalizadas não é compatível com o enfoque agroecológico. 
Além disso, segundo o documento, a política deve orientar estratégias voltadas para a diversificação 
produtiva, a busca de crescentes graus de autonomia técnica e econômica e o reenraizamento dos 
sistemas produtivos em seus contextos culturais e socioambientais de implantação. 
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