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Apresentação

Quando Alice – aquela do país das Maravilhas de Lewis
Carroll – caiu num buraco encontrou sete possíveis portas para
sair. Fazendo uma aproximação da obra literária com a conjuntura brasileira, podemos supor que também estamos num buraco, não de um coelho branco, mas, sim, da crise estrutural do
capital. Nesse buraco, diferente daquele em que caiu Alice, não
temos sete opções de portas para escolher a saída, mas apenas
cinco portas.
Uma das portas para a saída da crise estrutural do capital
e que está bem a nossa frente, ampla e praticamente escancarada
é a que nos remete ao neofascismo. Muito próxima e parecida
a esta é a porta do ódio de classes, muito em moda hoje em dia
no Brasil. Ali ao lado, a porta do ajuste fiscal, que remete grande parte do ônus à classe trabalhadora e tem sido implementada
atualmente pelo governo Dilma. Uma outra porta, que também
nos vem a vista, contudo já de uma forma desacreditada, é a
porta “neodesenvolvimentista”. Ela foi implementada nos governos Lula, que tentou reindustrializar o país, ainda que em bases
frágeis e num capitalismo totalmente financeirizado, gerou mais
de 15 milhões de empregos, ainda que de péssima qualidade, e
reconstituiu o poder de compra do salário mínimo, mas longe de
formar uma suposta “classe média”.
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Não convencidos de que algumas dessas portas possam trazer uma saída emancipatória para a classe trabalhadora, procuramos mais assiduamente por outras alternativas. Nessa procura,
encontramos duas portas com uma pequena fresta e poucos raios
de luz: uma dessas portas é a social-democrata que, aos moldes
europeus, estatiza as empresas estratégicas e desconcentra renda,
sem tocar na produção-exploração do trabalho. E a outra – a que
defendemos – exige muita força e luta para ser aberta: é a porta
da economia comunal, que tem como pilares a desmercantilização, o autogoverno dos trabalhadores e trabalhadoras livremente
associados, a propriedade real-coletiva dos meios de produção e
a igualdade substantiva de gênero, etnia e geração.
Estas duas últimas portas são atacadas e fechadas constantemente na história latino-americana. No Brasil, os ricaços e boa
parcela das camadas intermediárias temem as políticas de emprego, a política de cotas, os direitos das empregadas domésticas,
a melhora do salário-mínimo, o Bolsa Família e todos os programas sociais. Para eles, isso é coisa para manter a vadiagem.
Querem a volta do povo para a senzala, querem empregadas domésticas sem direitos e dormindo no quartinho 2x2, não querem
o povo nas praias nem nos aeroportos. Enfim, querem manter
seus privilégios, adquiridos em função da histórica e mundial exploração e opressão da classe trabalhadora. Preferem manter a
precarização absoluta da classe trabalhadora como estratégia de
inserção na divisão internacional do trabalho.
É curioso que essas políticas, mesmo sendo tímidas – André Singer chamou de “reformismo fraco” – ganham um ar de
“reformas radicais” num país rasgado por contradições sociais
explosivas. Florestan Fernandes, em seu livro clássico O circuito
fechado, procurou mostrar, no final dos anos 1960, que as burguesias latino-americanas já deram uma resposta clara às lutas
populares. Em vez de incorporar e absorver as demandas clássicas por terra, melhores salários e condições de vida, acesso à
educação pública, saúde etc., responderam fechando o circuito e,
8
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pior que isso, estrangulando as lutas sociais, inclusive com torturas, assassinatos e ações com uso de força e violência extrema,
potencializando o surgimento de um caminho que cada vez mais
suscita a entrada nas portas do fascismo e do ódio de classe.
No atual momento histórico, de uma forma muito parecida ao circuito fechado dos anos 1960-70, a reação do capital na
América Latina é clara: autocracia/repressão violenta às manifestações populares, levando a uma espécie de “circuito fechado” e
em “curto-circuito”, à medida que mais e mais demandas latentes aparecem na sociedade e a resposta é repressão: balas, cassetetes, cães, bombas, fechamento de escolas, bloqueio da reforma
agrária e leis “antiterror”.
Paulo Arantes observou algo parecido no seu novo livro O
novo tempo do mundo: descarte populacional, estado de exceção permanente, políticas de “inclusão social” que nada incluem
e pouco alteram a realidade das favelas, hegemonia às avessas
no campo político, onde os dominados podem exercer o poder
desde que não alterem os fundamentos da exploração, como nos
lembra Francisco de Oliveira. Em termos mundiais, Arantes faz
um rico retrospecto do novo tempo do mundo. Este novo tempo
do mundo, de um eterno presente, cria ações de domesticação
dos jovens da periferia parisiense, cria ações de “desenvolvimento local” e de “empreendedorismo comunitário” para anestesiar
as revoltas sociais, cria guerras preventivas e de baixa intensidade, jogando milhares de migrantes sírios, kosovares, eritreus que
saem em marcha rumo à Europa em busca de uma vida melhor
e encontram a passagem fechada nas fronteiras. No Brasil, não
podemos ignorar a situação de haitianos, bolivianos, paraguaios,
entre outros, que vêm para o país e vão trabalhar como mão de
obra barata em frigoríficos de carne de frango no Paraná, junto
com presidiários “incluídos”, na indústria têxtil, na construção
de estádios de futebol, rodovias...
Este novo tempo do mundo, que só aprofunda a barbárie,
não tem tempo a perder – pois o capital precisa acumular numa
9
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velocidade estonteante e não tem nada de civilizado a oferecer.
No Brasil, em menos de um mês, tivemos a aprovação da lei da
“Escola sem partido”, a proposta de enxugamento das Escolas de
Geraldo Alckmin, pichações na Unicamp contra os comunistas,
perseguições policiais contra alunos e professor numa escola pública de Sorocaba que liam e debatiam Foucault e, provavelmente,
a aprovação da lei antiterror, que terá um impacto significativo
para os movimentos sociais anticapital no Brasil. Na Universidade Federal da Paraíba, destruíram a placa dos formandosdo
Curso de História para os movimentos sociais do campo, numa
clara postura contra aqueles que lutam por uma universidade democrática, não cientificista e aberta ao povo. No aeroporto de
Fortaleza, João Pedro Stedile foi cercado e hostilizado. Nessa esteira de chauvinismo, o professor e pesquisador da UFRJ Mauro
Iasi também foi hostilizado.
Para piorar, a nova etapa do neoliberalismo brasileiro, travestida de “ajuste fiscal”, já jogou no desemprego mais de um 1,2
milhão de trabalhadores em um ano! No plano político, parece
que a festa da “hegemonia às avessas” acabou. Para as frações do
capital que comandam o país, é hora de sangrar Dilma, Lula e o
PT, num terceiro turno eterno. Poderíamos dizer que nossa presidenta está na UTI, num hospital onde restam apenas escombros.
Ao invés de se escorar no lado esquerdo dos escombros, se apoiando nos movimentos sociais e em outras forças de esquerda para
fazer uma rápida transfusão de sangue (algo cada dia menos provável), apoia-se no lado direito, dando cada vez mais o braço a torcer ao capital e jogando o ajuste nas costas da classe trabalhadora.
Os grupos de pesquisa Organizações & Democracia (Unesp
Marília) e o Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos (São
Paulo) têm se dedicado a inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão junto aos movimentos sociais latino-americanos.
Como intelectuais militantes, temos nos pronunciado sobre as
questões centrais do sociometabolismo do capital e sobre a necessidade de superá-lo.
10
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Neste segundo volume do livro Questão agrária, cooperação e agroecologia, escrevemos alguns capítulos, convidamos especialistas e membros de movimentos sociais para refletir sobre
estas questões e temas relacionados. O livro faz parte de um projeto de ensino, pesquisa e extensão de uma chamada do CNPq,
com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), especialmente para oferecer um Curso Técnico em Agroecologia para
jovens assentados do Estado de São Paulo, construído em parceria com o MST de São Paulo.
Também foi realizada uma parceria com o Centro Paula
Souza e a Escola de Educação Popular Rosa Luxemburg, localizada no Projeto de Assentamento Rosa Luxemburgo, em Agudos/SP, território conquistado depois de nove anos de lutas e resistências. O curso conta com professores da Unesp, de outras
universidades estaduais e federais, de algumas organizações sociais, cinco professores da Etec de Paraguaçu Paulista, além dos
coordenadores pedagógicos e dois “técnicos” em Agroecologia.
Este livro foi dividido em 4 Blocos. O Bloco I – Questão
Agrária e o Colapso da Formação Econômica Brasileira – foi
aberto com o capítulo “Elementos para discussão da produção
de etanol no Estado de São Paulo” foi escrito por Angelo Diogo
Mazin. O texto foi escrito em 2013, num momento de auge do
setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo. Trata da centralização e concentração do setor pelas empresas transnacionais,
que concentram as terras deste Estado, fortalecendo a estrutura
fundiária baseada no latifúndio agroexportador. Contam com o
apoio incondicional do Estado brasileiro e das políticas do governo petista que auxiliam no desenvolvimento deste setor da
economia, disponibilizando fartos créditos e infraestrutura para
a exportação desta commodity.
Fabio Campos escreveu o capítulo “Imperialismo e colapso da formação econômica brasileira”. Este pesquisador observa
que, diante da crise contemporânea e seus reflexos sobre a socie11
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dade brasileira, temos que entender as determinações profundas
da formação econômica brasileira e sua relação com o imperialismo. Nesse sentido, ele descreve a anatomia atual do imperialismo
e a inserção subordinada da economia brasileira.
O Bloco II – Cooperação, cooperativismo e associativismo
rural inicia-se com o capítulo “A relação cooperação – autogestão: aspectos históricos de uma difícil e necessária construção
dialética”, de Pedro Ivan Christoffoli e Raoni Fernandes Azerêdo. O capítulo apresenta, de forma introdutória, o sentido
que a cooperação e a participação dos trabalhadores na gestão
ganhou ao longo da história, tanto nas experiências socialistas
como também em suas variantes capitalistas, relacionadas ao
participacionismo, à cogestão e às estratégias recentes de gestão
capitalista. Ao mesmo tempo, o capítulo busca refletir sobre a
práxis da cooperação, como elemento fundante para a autogestão e desalienação do trabalho, analisando-a a partir dos avanços e contradições colocados aos trabalhadores em contextos
concretos seja de economia planificada seja num contexto de
economia capitalista.
Caio Luis Chiarello e Farid Eid escreveram o capítulo “Dinâmica da gestão coletiva em uma cooperativa de reforma agrária do MST: Copavi”. Para eles, no Brasil, o cooperativismo popular assumiu importante papel nas lutas sociais, especialmente
pela reforma agrária para produção e melhoria das condições
de existência de trabalhadores que viram na cooperação uma
ferramenta para fortalecer sua ação coletiva. Eles apresentam a
Cooperativa de Produção Agropecuária (Copavi), uma cooperativa popular fundada em 1993, situada na cidade de Paranacity/
PR, e que apresentou desenvolvimento das atividades produtivas,
iniciando a produção para subsistência e que, depois de duas décadas, realiza a agroindustrialização, com uma prática autogestionária. Finalmente, refletem sobre a importância da solidariedade dentro de um ambiente de autogestão, sem comprometer a
geração e apropriação de riqueza pelos trabalhadores associados.
12
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“Cooperação e cooperativismo do MST de São Paulo: uma
análise das ações do Estado capitalista que bloqueiam o potencial educativo do trabalho associado” foi escrito por Henrique
Tahan Novaes, João Henrique Pires e Douglas Rodrigues Silva e
faz parte de uma pesquisa em andamento no nosso grupo de pesquisa. Para estes pesquisadores, o Estado de São Paulo é um dos
Estados privilegiados da federação para a observação da reestruturação do campo, como assinalou Angelo Diogo Mazin, e a (im)
possibilidade de uma reforma agrária que tenha como objetivo
a criação das condições gerais de desenvolvimento da cooperação, do cooperativismo e da agroecologia nos assentamentos. A
primeira parte do capítulo fez um breve retrospecto histórico da
economia política do campo no Estado de São Paulo, dando especial destaque à autocracia paulista. A segunda parte mostra os
limites e as contradições da cooperação e do cooperativismo nos
assentamentos do MST diante da nova ofensiva do agronegócio
no Estado.
“Políticas de agroindustrialização em assentamentos da reforma agrária: uma análise do diálogo entre a prática das coope
rativas do MST e as políticas governamentais” foi escrito por Farid
Eid, Felipe Addor, Caio Luis Chiariello, Camila Rolim Laricchia
e Alex Kawakami. Neste capítulo, os autores apresentam uma reflexão sobre a política de apoio à agroindustrialização de assentamentos da reforma agrária no Brasil. Primeiro, trazem uma discussão sobre cadeias produtivas solidárias, que orientam a estratégia
de fortalecimento dos assentamentos com projetos para além da
produção agrícola, mostrando a importância de se consolidar atividades de beneficiamento e comercialização que propiciem maior
geração de renda e melhores condições de trabalho aos agricultores. Em seguida, discorrem sobre as primeiras estratégias de apoio
à agroindústria em assentamentos, que nos remete à década de
1990 e às experiências das Cooperativas de Produção Agropecuá
ria (CPAs) – ligadas ao MST –, e apresentam duas experiências
que se destacaram naquela época: Cooperuniãoe Copavi. Final13
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mente, apresentam as diferentes propostas de políticas públicas desenvolvidas nas últimas décadas e que têm como foco o fomento à
agroindustrialização para pequenos agricultores e a experiência da
cooperativa Coopaterra, no Rio de Janeiro, que em diálogo com a
UFRJ, buscou estruturar-se para poder concorrer a um financiamento para a agroindústria, através do programa Terra Forte.
Incorporamos ao livro uma entrevista concedida pela pesquisadora da Unicamp, Celia Futemma, sobre os Quilombolas
do Vale do Ribeira. A entrevista aborda algumas questões relevantes para esta coletânea, como o debate das terras comunais, o
trabalho nos quilombos e toda a complexidade da região.
Pablo Mamani é um dos nossos convidados internacionais. Ele escreveu o capítulo “El poder rotatorio – otra forma
de lo político frente a lo liberal”. Mamani nos faz as seguintes
perguntas: “¿Qué queremos de la política los hombres y mujeres que vivimos casi cotidianamente los oprobios del poder
como sistema de dominación, y en nuestro medio, del poder
liberal y del poder neocolonial? Preguntarse de este modo es
fundamental para los pueblos indígenas de manera particular
y para los actores que viven sojuzgados en civilizaciones oprobiosas en la cual la democracia en medios – como los nuestros – no ha resuelto de un modo democrático sino autoritario el poder. ¿Por qué un pequeño grupo de hombres-mujeres
someten al oprobio a otros muchos hombres-mujeres cuando
todos y todas tenemos las mismas posibilidades de autogobierno de la vida y de la sociedad? Esta es una pregunta clave
para pensar en otro sistema de poder que no tenga los sentidos del oprobio de unos pocos sobre los muchos”. Ele conclui
que “En sentido real, pues, el poder no debe ser el Yo sobre el
Nosotros, sino el Nosotros sobre el Yo donde ese yo sólo sea
una apreciación de la cualidad de cada Uno que compone de
la totalidad social”. Mamani defende a “rotación del poder”
em sua forma territorial y simbólica, a partir das experiências
desenvolvidas na Bolívia.
14
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Encerramos este bloco com o capítulo de Carlos Martínez
e Andrés Ruggeri chamado “El cooperativismo rural argentino
– una breve historia”. O capítulo apresenta “una visión de largo plazo del cooperativismo agrario en Argentina. En el mismo
se conjuga una mirada histórica sobre la constitución del sector rural y de las diferentes y contradictorias estrategias que diversos sectores de productores rurales capitalizados tomaron, a
lo largo del tiempo, con el fin de adaptarse al mercado de productos rurales nacional e internacional, como marco para contextualizar el surgimiento del cooperativismo agrario en el país.
A continuación, se analiza la composición y el carácter de este
cooperativismo, que fue evolucionando a lo largo del siglo desde la lucha contra los terratenientes hacia una alianza con los
sectores más poderosos. En una segunda parte, se discute y se
presenta la experiencia de los actuales movimientos campesinos,
más ligados a otra concepción de la ruralidad y a un proceso
autogestionario en lo que atañe tanto a la producción como a la
distribución de la renta”.
O terceiro bloco – Crise socioambiental e agroecologia – foi
aberto pelo pesquisador Marcelo Micke Doti. Em “Crise energética: manifestação da crise do capital”, Doti esboça algumas
linhas gerais sobre as problemáticas fundamentais na sociedade
do “capital avançado”. Ele pensa as questões energéticas e sua
crise não como crise ou insuficiência de produção, mas de crise
do próprio sistema do capital e demonstra os pontos e asseverações ideológicas que permeiam, de forma muito clara, o campo
relacionado à produção e ao consumo de energia. Para o autor,
dado o caráter do modo de produção capitalista, existe a necessidade imperiosa do capital se reproduzir infinitamente ou, ao menos, dentro dos limites impostos a ele, sendo a questão energética
uma dessas formas. Nesse processo de reprodução, acabam por
se impor a concentração e a centralização do capital das empresas de produção de energia, sua subordinação ao grande capital
internacional, a geopolítica e o espaço da produção como mate15
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rialidade e territorialidade necessária e, por fim, a formação de
um sistema capitalista mundial e imperialista.
“Semeando a Agroecologia” foi escrito por João Henrique
Souza Pires e Daniela Blum. Para eles, a necessidade de se repensar a relação sociedade-natureza, o manejo e utilização adequada dos recursos naturais, vem gerando diversos estudos que
colocam a agroecologia como possibilidade alternativa para o
manejo de recursos naturais. Estes pesquisadores observam que
a agroecologia vem sendo assumida como alternativa por movimentos sociais da América Latina contra o modelo alienante
e destrutivo da “revolução verde”. Contudo, há duas principais
correntes de pensamento que mais ou menos lançaram mão sobre
o tema, sendo a) a norte-americana e b) a europeia, com distintos
encaminhamentos políticos e epistemológicos.
Nesta seção, optamos por incluir, também, duas páginas do
Dossiê Abrasco, sobre os Guarani Kaiowá. O texto “Um exemplo dos desafios contemporâneos à ciência: em que medida os
agrotóxicos contribuem para os altos índices de suicídio entre os
Guarani-Kaiowá?” foi escrito por Carneiro, Rigotto, Augusto,
Friedrich e Búrigo.
Araê Lombardi escreveu o capítulo “Agroecologia: processos para uma agricultura ecológica”, no qual pretende demonstrar algumas possibilidades técnicas e sociais de desencadeamento da produção agroecológica, adicionando o conhecimento
acumulado tanto no diálogo científico, quanto no popular, numa
forma de desconstruir a agricultura convencional e a crise trazida por ela. Ele aponta ainda algumas questões nas raízes e no
entendimento agronômico e prático de soluções agroecológicas,
o trabalho em conjunto com a natureza e algumas tendências e
perspectivas de trabalho em solo brasileiro ou tropical.
“Construção de conhecimento orientado aos agricultores
familiares no Brasil: análise dos discursos dos programas de pesquisa da Embrapa” é de autoria da pesquisadora Milena Pavan
Serafim. O capítulo aponta de que forma a preocupação com o
16
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desenvolvimento de tecnologias e práticas apropriadas às atividades da agricultura familiar – como agroecologia, dentre outras – foi incorporada tanto no discurso quanto na prática pelas
ações institucionais da Embrapa, no período de 2003 a 2010.
Serafim apresenta uma série de documentos institucionais, como
o discurso de posse do presidente da Embrapa, os Planos Diretores, o Plano de Aceleração do Crescimento da instituição, dentre
outros, e conclui que a Embrapa está condicionada a uma lógica
de path dependence, ou seja, “quanto mais tempo ela permanece
em uma dada trajetória, mais difícil se torna sair dela. Portanto,
mesmo com um cenário nacional de caráter mais progressista,
essa instituição teve dificuldades em incorporar novas perspectivas na sua pesquisa. Temas como agricultura familiar, agroecologia, tecnologia social etc. ainda são marginais”.
Luiz Carlos Pinheiro Machado e Dario Fernando Milanez
de Mello elaboraram o capítulo “Pastoreio Racional Voisin –
PRV: fundamentos e aplicações”, que trata das questões essenciais do PRV – o método mais moderno, mais econômico e mais
eficiente para a produção de utilidades – carne, leite, lã, pele,
esporte, trabalho – por herbívoros. A partir de dados da ONU
e da FAO sobre a situação socioeconômica da humanidade, eles
discutem os fundamentos científicos do PRV, método capaz de
superar os problemas criados pelo agronegócio. Eles nos apresentam ainda as quatro Leis Universais do Pastoreio Racional
enunciadas por André Voisin, em 1956, os princípios básicos de
fisiologia vegetal, seguidos pelo PRV, razão porque consideram o
PRV uma obviedade. São analisadas as categorias de manejo das
pastagens e alerta-se para a necessidade de contemplar a flutuação estacional dos pastos.
Sandra Escher nos trouxe o capítulo “Proposta para a produção de arroz ecológico – a partir de estudos de caso no Rio
Grande do Sul e Paraná”. Escher se preocupou em buscar alternativas sustentáveis que venham substituir a produção de arroz irrigado convencional praticada nos assentamentos Pontal do Tigre e
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Che Guevara, localizados no município de Querência do Norte/
PR. Escher revelou a possibilidade de produzir arroz irrigado num
contexto sustentável, condizente com a realidade dos agricultores
assentados pela reforma agrária. Para ela, a experiência do Grupo
Gestor do Arroz Ecológico (GGAG) demonstrou que a cooperação
pode constituir-se como uma ferramenta organizativa relevante,
com capacidade para realizar a gestão de toda a cadeia produtiva
e oferecer resultados “competitivos” e qualificados.
“Avaliação do Efeito de Adubos Verdes Sobre Plantas Espontâneas no Assentamento Santo Antônio, Piratininga/SP” foi escrito por Rafael Santos, Felipe da Cunha Peixoto, Paulo Rogério Lopes, Manoel Baltasar Baptista da Costa, Paola Maia Lo Sardo e
Renan Estevão Cândido. O trabalho foi realizado com o objetivo
de avaliar os efeitos de diferentes espécies de adubos verdes sobre a
diminuição no peso da biomassa seca de Brachiaria decumbens no
assentamento citado. Como o assentamento está em fase de certificação orgânica, por mais de 50% das famílias, esta pesquisa-ação
consistiu em avaliar os seguintes tratamentos: na primavera/verão,
Crotalaria Juncea; Mucuna sp.; Mucuna alterrima; Mucuna nivea; Cajanus Cajan; Sorghum bicolor + Cajanus Cajan; Sorghum
bicolor e Testemunha. E, no outono/inverno: Raphanus sativus;
Lupinus albus e Testemunha, para estimular a adoção do sistema
de manejo agroecológico.
João Luis Dremiski nos brinda com o capítulo “A proteção
jurídica e comunitária das sementes crioulas e seus conhecimentos
tradicionais associados”. Dremiski observa que contribuição histórica e os saberes associados dos povos tradicionais e dos camponeses à biodiversidade estão ameaçados pelo agronegócio. Para
ele, a proteção das sementes crioulas se transforma na resistência
emblemática da luta pelo direito à vida e à sua diversidade biológica, cultural, étnica, econômica, política e ideológica. Diante do
desenvolvimento da biotecnologia e da regulamentação do direito
internacional e nacional para o patenteamento da propriedade intelectual, a proteção das sementes crioulas se faz necessária e ur18
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gente. João Dremiski acredita que é preciso fazer uma análise sistemática das regulamentações para que as sementes crioulas sejam
tuteladas, demonstrando que está emergindo uma nova tendência
no direito socioambiental. Neste, os povos e comunidades tradicionais e o Estado Nacional assumem um papel fundamental no
desenvolvimento de processos locais de proteção comunitária das
sementes crioulas. Para ele, esses processos devem ser adequados
às demandas sociais coletivas, às formas diferenciadas de viver e de
se relacionar no mundo e com o mundo e não limitados a regulamentar conflitos de cunho individual e patrimonial.
“Por uma construção também agroecológica” foi escrito por
Francisco Barros. Trata-se de uma espécie de pequeno manifesto
contra as corporações da construção civil. Para ele, assim como há
um marketing feito “agronegócio”, há o poder do “construbusiness” e o movimento de seus tentáculos em todas as esferas da vida
cotidiana. A pedido do autor, o texto foi feito de forma resumida
para, num segundo momento, ser aprofundado. Para os interessados no debate, vale a pena ler sua dissertação de mestrado, intitulada “Formação Profissional na construção civil: experiências em
busca de ‘desalienação’ do trabalho” (FAU, USP, 2012).
Encerramos o livro com a seção “Análise de Conjuntura”.
Lalo Minto, Maria Orlanda Pinassi e Marcos Del Roio trouxeram suas análises sobre o que está acontecendo no Brasil e no
mundo. Optamos também por inserir dois manifestos de apoio.
O primeiro, de apoio à Sección 22 de la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, México e outro que nosso grupo de pesquisa fez em solidariedade aos
professores e outros trabalhadores públicos do Paraná, que foram barbaramente reprimidos no dia 30 de abril de 2015.
Um bom estudo e bom combate a todos e todas!
Angelo Diogo Mazin, Henrique Tahan Novaes,
João Henrique Pires, Joice Aparecida Lopes,
Outubro de 2015.
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A QUESTÃO AGRÁRIA E O COLAPSO DA
FORMAÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA

Elementos para discussão da produção de
etanol no Estado de São Paulo
Angelo Diogo Mazin

Introdução
O presente trabalho pretende refletir sobre o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo. Para lograr com este objetivo, organizamos a reflexão dividindo-a em
quatro capítulos, os quais chamamos de notas gerais. O primeiro
trata de “Notas gerais sobre capitalismo e questão agrária no
Brasil”, que reflete sobre como o modo de produção capitalista,
como uma unidade totalizante, determina a questão agrária no
Brasil. No segundo, “Notas sobre a especificidade brasileira: o
caso de São Paulo” discorre sobre elementos da questão agrária
no Estado de São Paulo, a partir da produção de commodities
nos séculos XIX e XX, o que gerou a possibilidade do desenvolvimento de forças produtivas, de infraestrutura e o surgimento
de uma fração de classe que se alimentou das “migalhas” do capital internacional no período, levando a uma acumulação capitalista. O terceiro capítulo, “Notas sobre o setor sucroalcooleiro
no Brasil”, é um esforço para analisar o desenvolvimento do setor
sucroalcooleiro no país, relacionando-o às políticas do Estado
brasileiro. Por fim, nas “Notas sobre o setor sucroalcooleiro no
Estado de São Paulo”, há uma reflexão sobre o desenvolvimento
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do setor no Estado de São Paulo, concentrando a análise nos últimos anos (2006 a 2010), quando houve um processo de “estrangeirização do setor sucroalcooleiro”, a partir da centralização do
capital por algumas empresas multinacionais.
A partir de 2014, o setor sucroalcooleiro brasileiro vivencia uma crise. Assim, esse material mereceria uma atualização,
pois mudanças importantes ocorreram nos últimos anos. Entretanto, acreditamos que, mesmo datado, o texto aponta uma
questão que faz parte do movimento do capital: concentração
e centralização dos meios de produção e de capitais. Vejamos,
por exemplo, as últimas notícias do setor sucroalcooleiroem
crise, quando a Raízen anunciou um investimento de R$ 675
milhões na ampliação de duas usinas para a safra 2015/2016
(novaCana.com, acesso em 3 de outubro de 2015). Muitas usinas faliram, é verdade, mas está longe do setor sucroalcooleiro
deixar de ser um importante instrumento de valorização do
capital.

Notas gerais sobre capitalismo e questão agrária no Brasil
A problemática da questão agrária no Brasil deve ser analisada sob o prisma das relações socioeconômicas que se estabeleceram aqui desde o período colonial. Nos séculos XIV e XV,
ocorreram transformações importantes na Europa que operaram
decisivamente na dissolução das relações feudais de produção.
Esse processo de gestação de uma nova sociedade, que resulta no
modo de produção capitalista, foi caracterizado pelo militante
alemão, Karl Marx, como: “processo de acumulação primitiva
do capital”. Foi um período histórico resultado de longas e profundas transformações que, ora pouco a pouco, ora com intensas
velocidades, destruíram a sociedade feudal e todos seus laços.
Essas transformações têm o globo terrestre como palco de ação,
resultando na consolidação de um sistema global. Ao estudar e
apresentar esse período histórico, Marx afirma que:
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Os diferentes meios propulsores da acumulação primitiva se repartem numa ordem mais ou menos cronológica
por diferentes países, principalmente Espanha, Portugal,
Holanda, França e Inglaterra. Na Inglaterra, nos fins do
século XVII, são condenados através de vários sistemas:
o colonial, o das dívidas públicas, o moderno regime tributário e o protecionismo. Esses métodos se baseiam em
parte na violência mais brutal, como é o caso do sistema
colonial. Mas todos eles utilizavam o poder do Estado, a
força concentrada e organizada da sociedade para ativar
artificialmente o processo de transformação do modo feudal de produção no modo capitalista, abreviando assim as
etapas de transição. A força é a parteira de toda a sociedade
velha que traz uma nova em suas entranhas. Ela mesma é
uma potência econômica (Marx, 1980, p. 868-869, grifos
nossos).

Tendo o planeta como limite, o modo de produção capitalista se “territorializa” em âmbito global. Entretanto, o capitalismo não pode ser considerado como uma forma homogênea, uniforme, mas, sim, fruto de momentos diferentes e contraditórios,
entretanto, articulados.
Vejamos, por exemplo, o período Colonial no Brasil: entre
1500 e 1822, o território, conhecido desde então como Brasil,
era uma colônia portuguesa, ou seja, uma fração do espaço pertencente ao Rei de Portugal (outra fração do espaço distante do
Brasil). Ambos passaram por esse período que Marx caracteriza
como “período da acumulação primitiva do capital”. Estavam
articulados pelo mesmo modo de produção, entretanto, cumprindo papéis distintos. Articulados, porém, com funções diferentes
nessa totalidade. Pensando sobre o sistema colonial imposto pelos europeus no continente americano na época, embora houvesse distintas formas nesse vasto território (que foi colonizado
por portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, em
diferentes períodos históricos, além da diferenciação geográfica, constituição de povos originários que se organizavam em di-
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ferentes modos de produção), ele cumpriu papel importante na
acumulação de uma classe e viria, posteriormente, a cumprir papel decisivo na destruição do modo de produção feudal.
Esse processo no qual “surge” o Brasil foi muito importante para a consolidação do capitalismo. E mesmo que nesse
momento da história este se apresentasse numa forma embrionária, ele vai definindo essas relações de acordo com sua essência: propriedade privada dos meios de produção. A forma que o
modo de produção capitalista se “territorializa” e se hegemoniza, a ponto de se tornar um sistema global, é o estabelecimento
de uma nova contradição hegemônica: a relação entre capital x
trabalho.
O Brasil, historicamente, se apresenta e é apresentado para
o restante do mundo, no qual vivemos, como um país historicamente atrasado e arcaico. Mesmo rompendo com essa designação
histórica nos últimos anos, do ponto de vista da propaganda ou
da retórica, já que fomos colocados como um país que superou as
mazelas/contradições que nos afligiam, não foi capaz de romper
com um dos elementos estruturais que definem o arcaísmo, ou o
atraso, que é o latifúndio. Portanto, o arcaísmo pode ser tomado
como uma das definições estruturais do Brasil. Para conservar
o latifúndio, a classe dominante brasileira encontrou no Estado
o seu instrumento de dominação e conservação desta estrutura
fundiária concentradora e conservadora. Áspacia de Alcântara
Camargo afirma que:
Se pudéssemos definir o ‘modelo’ político brasileiro por
seus sucessivos reajustes no curso da História, diríamos
que uma das suas características básicas é a de ter secretado
uma classe política simultaneamente vinculada aos interesses agrários e ao desempenho das funções do Estado. Essa
classe adquiriu a indispensável coesão que a fará presidir
um longo processo de transição social (...). Uma das consequências diretas de tal simbiose foi a garantia do monopólio da terra, acompanhada de um rígido enquadramento
das populações rurais (Camargo, 2004, p. 123).
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É da simbiose: inserção no mercado internacional, latifúndio, superexploração do trabalho e Estado que se desenvolve a
economia brasileira.
Quando analisamos o desenvolvimento do capital e a questão agrária que ele produz, podemos deduzir que há uma tendência histórica: a concentração de terras/latifúndio. De período
chamado oficialmente de “descobrimento” aos dias de hoje, vários elementos são constantes, não se repetem igualmente, mas
se repetem reinventando a superexploração do trabalho e a acumulação dos meios de produção e das terras. Existe um fio que
liga o navio negreiro aos bolivianos que trabalham nos porões
da cidade de São Paulo; que liga todos os trabalhadores nos mais
diferentes postos de trabalhos, das inúmeras profissões.
Outro merecido destaque é o processo de concentração de
terras que historicamente foi instalado no Brasil. O extermínio
dos povos originários (indígenas), do século XVI ao avanço do
motosserra contra os Guaranis Kaiowás do Mato Grosso do Sul,
em 2015, encontra sua essência no processo de acumulação de
terras que produz o latifúndio, determinado atualmente pelo capital em escala mundial. Da resistência dos Palmares aos assentamentos dos Sem Terra, atualmente, encontra-se o mesmo latifúndio como entrave para a sua existência.
Superexploração do trabalho e concentração de terras só
podem ser enfrentadas num processo que culmine numa luta
contra o capital.

Notas sobre a especificidade brasileira: o caso de São Paulo
No final do século XIX, inicia-se, no Brasil, um processo
de mudanças socioeconômicas importantes. Uma delas foi a imigração em massa. Entre 1887 a 1930, cerca de 3,8 milhões de
estrangeiros entraram no Brasil, sendo que o período de 1887 a
1914 concentrou 72% deste total (Fausto, 1996, p. 275). Um dos
principais fatores que motivaram essa imigração foi, sem dúvida,
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a forte demanda de força de trabalho na agricultura cafeeira. O
Estado de São Paulo foi o território que centralizou 52,4 % desse deslocamento populacional, pois havia ali uma economia em
expansão devido à produção de café. Nesse período, o Brasil continuava sendo um país com uma economia predominantemente
agrícola, o que consequentemente concentrava a maior parte da
força de trabalho em atividade: 6,3 milhões, correspondente a
69,7% da força de trabalho total (Censo de 1920). Já não era
mais o trabalho baseado na escravidão, “mas, sim, nas relações
de assalariamento, que num primeiro momento combinaram
com relações pré-capitalistas de produção: parceria, meeiro etc.
(Foot; Leonard, 1982, p. 93)”.
Concomitantemente a esse processo de imigração em
massa, há uma grande penetração de capital internacional no
Brasil. Desta vez, não mais hegemonizado pelos ingleses, mas,
sim, pelos americanos. Em 1923, o Brasil era o país com a
maior dívida externa da América Latina, concentrando, sozinho, 44,2% do total. No mesmo ano, 22% das receitas de
exportação eram revertidas para o pagamento da dívida externa. Essa concentração da dívida externa se deu pelo desenvolvimento da agricultura cafeeira no Brasil, e em especial, na
produção desta mercadoria no Estado de São Paulo. No ano
de 1928, os investimentos britânicos na América Latina somaram 1,211 bilhão de libras. Deste total, 287,3 milhões foram
investidos somente no Brasil (Silva, 1976), ou seja, 23% do
total dos investimentos.
No final dos anos 1920, o Brasil começou a experimentar
a americanização da economia. Esse processo fez parte de uma
estratégia que se iniciou em 1905, “quando as legações de Brasil
e EUA ganharam status de embaixadas – a primeira embaixada
dos Estados Unidos na América do Sul e a primeira embaixada
do Brasil num país estrangeiro (Arruda, 2012, p. 127)”. Não é
possível pensar no desenvolvimento das relações do capital no
Brasil, sem considerar a exportação de capitais de países das eco28
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nomias centrais, hegemonicamente dominantes, para se realizarem neste território.
A penetração dos países imperialistas no cambiar do século
XIX para o XX foi tamanha que, segundo Arruda (p. 135): “(...)
das 201 sociedades anônimas constituídas entre 1899 e 1910,
nada menos que 160 – praticamente 80% – eram de propriedade
estrangeira (...)”. Nessa mudança de tempos, toda a infraestrutura de transportes (ferrovias, autovias, marítimas, instalações
portuárias), fornecimento de maquinarias, energia etc., foram financiadas por capitais estrangeiros. O grosso desses investimentos foi concentrado na região Centro-Sul do Brasil, em especial,
no Estado de São Paulo.
O Estado brasileiro, na época, cumpriu um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento da agricultura paulista, voltada para a produção da mercadoria café. Será São Paulo
o Estado onde se acumulará, no final do século XIX, inicio do
século XX grande parte da riqueza produzida no Brasil. É neste
território que se produzirá uma nova fração da classe dominante
que se tornará hegemônica dentro da classe dominante no decorrer dos próximos períodos, se beneficiando como urubus das
“migalhas” que sobravam dos investimentos internacionais.

Notas sobre o setor sucroalcooleiro no Brasil
No final dos anos 1920, a economia cafeicultora, territorializada especialmente no Estado de São Paulo, enfrenta uma crise. O crash da Bolsa novaiorquina de 1929 resulta
numa queda de preços das mercadorias no mundo todo. Nesse período, é a partir da produção de mercadoria café que o
Brasil se insere na divisão internacional do trabalho. É através do café que o país se apresenta ao mundo. Entre 1889 a
1897, o café foi responsável por 67,6% das exportações, sendo que o açúcar, na mesma época, representava apenas 6,5%
(lembremos que o açúcar foi a mais importante mercadoria no
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período colonial). Entre os anos de 1898 e 1910, correspondia a 52,7% sendo que o açúcar, cacau, mate, fumo algodão,
borracha, couros e peles correspondiam, juntos, a 43,1% das
exportações. Já nos anos de 1911 a 1913, 61,7% das exportações eram de café, chegando, entre 1924 e 1929, a 72,5% das
exportações e o principal importador desta mercadoria foram
os Estados Unidos da América (Fausto, 1996).
Com uma economia altamente dependente do mercado internacional, em especial, dos Estados Unidos da América, epicentro da crise na época, não havia possibilidade de um desvio nem
mesmo um esboço para se proteger das suas consequências. Os
resultados foram toneladas de mercadorias de café destruídas e,
obviamente, entra mais uma vez o papel do Estado para proteger
a classe dominante.
Nesse contexto, em 1931, inicia-se, no Brasil, o uso do etanol, com a adição desta mercadoria na gasolina, numa proporção
de 5%. Somente em 1975 foi criada uma política específica para
fomentar a produção do etanol: o Programa Nacional do Álcool
(Proálcool). Nesse período, havia uma política que permitia a
mistura de álcool anidro a 20% na gasolina. No final da década
de 1970, o Proálcool passou a promover a utilização do álcool
puro como combustível veicular. O incentivo à produção de etanol como combustível no Brasil estava intimamente ligado à crise
do petróleo e aos altos preços deste no mercado internacional.
Segundo Farina & Rodrigues:
De fato, os dois choques do petróleo trouxeram maior insegurança ao abastecimento e exposição para a economia
brasileira. No primeiro choque, o preço mundial do petróleo mais do que triplicou, passando de US$ 2,90 para
11,65/barril em apenas três meses. (...) Com efeito, o gasto
brasileiro com a importação de petróleo e derivados cresceu quase 450% entre 1973 e 1974, passando de US$ 750
milhões para US$ 4,1 bilhões no ano seguinte, apesar de o
volume importado ter crescido apenas 15% (Farina, Rodrigues & Sousa, 2013, p. 66).
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Na passagem dos anos 1970 para 1980, o mundo atravessou o chamado “segundo choque do petróleo”, quando o preço
saltou de US$ 49,37 para US$ 102,62 por barril. Sem dúvida, a
elevação do preço do barril de petróleo no mercado internacional
possibilitou o desenvolvimento da indústria de etanol do Brasil.
No início dos anos 1970, o Brasil importava 80% do petróleo
utilizado para o consumo doméstico e, com a política do Proálcool, o Brasil passou a registrar uma queda, passando a utilizar
apenas 45% em 1985. A partir desse momento, a produção de
etanol ganha uma posição privilegiada no debate acerca da política energética no Brasil.
O Estado brasileiro age com grande intensidade desde a
criação do Proálcool, até a atualidade no que se refere ao financiamento do setor sucroalcooleiro no Brasil, em especial em São
Paulo. Várias foram as estratégias utilizadas para fomentar a produção do etanol nos anos 1980 e 1990 no país, como por exemplo, através do Plano Safra, quando o Estado define a política de
financiamento para os diversos setores da agricultura e pecuária.
Vale a pena ressaltar que da década de 1970 em diante, a produção da cana-de-açúcar visando a sua transformação em etanol
ganhou considerável relevância. A redução do IPI, do ICMS e do
preço de veículos, com motor movido a etanol, também foram
medidas adotadas, além de facilidades para os financiamentos,
de redução da Taxa Rodoviária Única etc.
No final dos anos 1990, o preço do petróleo a nível internacional sofre quedas consideráveis. Assim, o etanol perde sua importância naquele momento. Inicia-se, portanto, um processo de
afastamento do Estado em relação ao setor sucroalcooleiro. Uma
das primeiras medidas adotadas foi a extinção do Instituto do
Álcool e Açúcar e, em 6 de agosto de 1997, foi aprovada a “Lei
do Petróleo”. Dentre as várias medidas adotadas, cabe ressaltar
que estes foram os primeiros passos da privatização do petróleo
no Brasil, completada, recentemente, com a privatização do Pré-Sal. Foi possível, a partir deste período, um processo de concen31
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tração e centralização da cadeia produtiva do petróleo brasileiro
por alguns grupos econômicos.
No século XXI, há uma retomada significativa de políticas que visam fomentar a produção do etanol. Em 2003, foram
lançados os veículos flex, pois naquele momento havia uma competitividade entre o etanol e a gasolina. Em, aproximadamente,
5 anos, 90% da frota de veículos no Brasil era movida por motores flex. Segundo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa): “Entre 2006 e 2010, o consumo de etanol
hidratado nos postos subiu 144%, segundo dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP”
(2012, p. 19). Recolocar a demanda do etanol como combustível
doméstico fez-se necessário para aumentar a produção de cana-de-açúcar no país. Isso pode se dar de duas maneiras: aumentando a área plantada com cana-de-açúcar e aumentando a produtividade. Em 2003, a área ocupada com cana-de-açúcar do Brasil
era de 2,8 milhões de hectares, chegando em 2008 a 8,2 milhões
de hectares, o que significou um aumento de 58% da área plantada com cana-de-açúcar no país (Teixeira, 2007).
Soma-se a esse processo de retomada da indústria do etanol no Brasil, o papel do BNDES: “Neste momento, a Plataforma BNDES busca um comprometimento do banco, principal
fonte de recursos para o setor, na construção de parâmetros e
critérios para o financiamento do etanol, contribuindo para estabelecer, de fato, uma política pública para o produto (Le Monde Diplomatique Brasil, outubro 2008)”. Em 2009, o BNDES
se tornou o terceiro maior banco de fomento do mundo. No ano
anterior, emprestou 128 bilhões de reais (O Valor, 15/12/2009).
Além de ser a principal fonte do PAC I e do PAC II, cumpriu
um papel fundamental, nesse mesmo ano, financiando um total de 6,5 bilhões de reais para a instalação de 51 novas usinas
para a produção de etanol, além de iniciar a construção de um
alcooldutode 920 quilômetros, que liga Campo Grande até o
Porto de Paranaguá.
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Notas sobre o setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo
Na safra 2011/2012, cerca de 283,9 milhões de toneladas
da cana foram esmagadas para a produção de açúcar, enquanto 287,6 milhões de toneladas foram destinadas para a produção do etanol (Mapa, 2012). Dos 27.172.488,4 litros de etanol
produzidos na safra de 2013/2014 no Brasil, 13.908.376,8 litros
foram produzidos no Estado de São Paulo, o que corresponde
a 51,2% da produção nacional. Não é à toa que, neste Estado,
está plantada 55,3% de toda a cana-de-açúcar existente no Brasil. Em 2003, as áreas consideradas como grandes propriedades
no Estado de São Paulo concentravam 8.883.699 ha, chegando,
em 2010, a 9.205.101 ha (IBGE, 2006). A título de ilustração, a
grande propriedade improdutiva, no mesmo período, saltou de
2.643.837 ha para 3.109.307 ha. Em março de 2010, a exportação do etanol atingiu 40 milhões de dólares. Já no ano de 2011,
chegou a 60 milhões, ou seja, um aumento de 48,8%. O preço
médio (por tonelada) saltou de US$ 740, em 2010, para US$ 888,
em 2011, sofrendo uma variação positiva de 20% (Fiesp, Informativo Deagro, abril de 2011).
A exportação direta de etanol para os Estados Unidos da
América passou de 135.322 milhões de dólares, em 2009, para
524.711 milhões, em 2011. Esse é um claro exemplo de a quem
se destina a produção do etanol do Brasil, ou seja, quem determina a inserção na divisão internacional do trabalho, atualmente. A produção do etanol no país e, em especial, no Estado
de São Paulo, tem se tornado uma estratégia que orienta a ação
do capital bem como do Estado brasileiro. A partir do etanol,
o Brasil “controla” atualmente aproximadamente 55% do mercado mundial desta commodity sendo o principal produtor do
planeta, com um custo por barril muito abaixo dos seus concorrentes internacionais. O Documento de Posição do Sul Global
sobre Soberania Alimentar, Soberania Energética, sobre a relação entre os Estados Unidos da América e o Brasil, em relação
ao etanol, afirma que:
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(...) os dois países líderes mundiais na produção de etanol
(cana-de-açúcar e milho, respectivamente) têm um objetivo
claro: definir uma nova geopolítica para a América Latina
(petróleo versus agrocombustíveis) através de impulsionar
a criação de um mercado internacional de commodities
agroenergéticas com a realização de uma ‘Conferência Internacional sobre Biocombustíveis’, auspiciada pela ONU,
no Brasil, em julho de 2008. Neste contexto, o Brasil tem
como projeto político converter-se no principal provedor
de agrocombustíveis e de tecnologia para etanol. Para isso,
o presidente Lula se perfila como um novo líder mundial e
o Brasil como a potência do Sul, para o qual foram estabelecidos alianças estratégicas com a China, Índia, África do
Sul etc., aspirando um assento no Conselho de Segurança
da ONU. No plano econômico, o interesse do Brasil é acessar o mercado dos Estados Unidos e da Europa, através
das vantagens tarifárias que têm os países da América Central e do Caribe. Por isso, querem expandir a produção de
cana-de-açúcar e palma africana (dendê) e usinas de processamento a estes países. O Plano Nacional de Agroenergia do Brasil estima como área potencial para expansão
de cultivos energéticos a cifra de 200 milhões de hectares,
incluindo a ‘recuperação de áreas degradadas, reconversão
de pastos e reflorestamento da Amazônia com a palma’.
Para colocar em marcha o plano, será preciso construir
uma rede de álcooldutos, plantas de armazenagem, processamento, tancagem nos portos, estradas e hidrovias, o
que incrementará, por exemplo, o uso de ferro proveniente
das minas de Carajás, a destruição de ecossistemas naturais e do tecido social nesta região da Amazônia, além de
aumentar dramaticamente a produção de cimento e concreto, uma das indústrias mais energívoras.

Essa longa citação nos permite compreender que a produção do etanol brasileiro, tendo como território privilegiado o Estado de São Paulo, está inserida numa estratégia do capital internacional. Com uma população estimada em 43.663.669 em
2013, São Paulo conta com 645 municípios (fonte: IBGE, Censo
Demográfico 2010). Em 2005, foi responsável por exportar 38
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bilhões de dólares, o que correspondia, na época, a mais de 30%
das exportações brasileiras. Cerca de 35% desse valor foi gerado
por 15 produtos, entre eles: aviões, automóveis, açúcar e suco
de laranja. Em 2011, 95,94% das pessoas viviam nas cidades e
apenas 4,06% no campo,1 municípios como o de Ribeirão Preto, onde 598.614, de um total de 604.682 mil habitantes, vivem
nas cidades ou vilas áreas urbanizadas, enquanto apenas 1.716
mil habitantes vivem na área rural – exceto aglomerado (IBGE,
Censo 2010).
Segundo o IBGE:
A valorização do açúcar no mercado internacional, e o
aquecimento dos preços do etanol no mercado interno, o
valor da produção da cana-de-açúcar atingiu quase 28,3
bilhões de reais, um crescimento de 14,9% em relação ao
ano de 2009, sendo o segundo produto com maior valor
entre os 64 pesquisados (IBGE, Censo 2010, p. 29).

Nos últimos anos, o setor sucroalcooleiro do Brasil passou
por um intenso processo de internacionalização. Alguns setores
da economia brasileira, “abalados pela marolinha” da crise de
2008, foram adquiridos por empresas multinacionais. Em 2009,
a multinacional Monsanto adquiriu as empresas Cana Vialis e
Alellyx, especializadas no melhoramento genético e na área de
biotecnologia da cana-de-açúcar. As duas empresas faziam parte
da Votorantim Novos Negócios. A Cana Vialis detém participação superior a 15% do setor sucroalcooleiro brasileiro, além
de possuir mais de 1,1 milhão de hectares de terras. Já a Alellyx
produz pesquisas relacionadas ao controle de pragas em eucalipto, laranja e cana-de-açúcar. Outro exemplo foi a associação
da empresa Santelisa, empresa brasileira com sede em Sertãozinho/SP, que moeu 40 milhões de toneladas de cana-de-açúcar
(7% da produção nacional) na safra de 2008/2009, associou-se à
1

Fonte: <http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/especial/201204-saopaulo.
php>.
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Amyris, empresa controlada por capitais da Califórnia, nos Estados Unidos. Nessa associação, a empresa passou a concentrar
70% das ações do novo grupo chamado: Amyris Cristalsev Biocombustíveis. Em 2012, a meta estabelecida foi de produzir 1
bilhão de litros de diesel de cana-de-açúcar, o que representaria
perto de um quinto de toda a importação do derivado pelo Brasil,
que atingiu 5,099 bilhões de litros, em 2011.
Aquisição, associação, fusões etc., são formas que o capital
encontra para valorizar-se através de centralização. Outro exemplo de estrangeirização das terras e das empresas do setor sucroalcooleiro do Brasil foi anunciado pelo jornal Estado de São
Paulo, em 2009, quando publicou que a multinacional Bunge,
gigante do agronegócio mundial, se tornaria a 3a maior produtora de açúcar e álcool do Brasil, a partir da aquisição do Grupo
Moema, com sede em Oríndiuva/SP. O valor do negócio tinha
estimativa de aproximadamente 1,35 bilhão de US$. Segundo
dados da Revista Exame, de dezembro de 2009, a Bunge já concentrava 80% da Usina Santa Júlia, localizada no Triângulo Mineiro, e possuía dois projetos em construção no Tocantins (Usina
Pedro Afonso) e no Mato Grosso do Sul (Usina Monte Verde).
Esse processo que está sendo caracterizado como “estrangeirização das terras no Brasil”, está se dando, principalmente,
nos territórios que atualmente produzem a commodity cana-de-açúcar, visando a produção de açúcar e etanol. Segundo Alvin:
(...) a produção industrial de biocombustíveis foi a atividade que apresentou uma tendência clara de crescimento
na captação de investimentos estrangeiros no Brasil, sendo
esta concentrada preponderantemente nos estados do Sudeste. Os IEDs em álcool e biocombustíveis passaram de 4
milhões de dólares, em 2002, para 1,64 bilhões de dólares,
em 2008 (Alvin, 2009, p. 55).

De acordo com o jornal O Valor, de 15/9/2010: “Sete grandes grupos de usinas já dominam 67% da comercialização de
etanol no Brasil. A concentração avançou rapidamente no setor
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nos últimos anos – era de 25% em 2000 –, sustentada por fusões
e aquisições e estimulada por ganhos de produtividade. O custo
de produção de etanol, no Brasil, é o mais barato do planeta, chegando a US$ 0,22 por litro, contra US$ 0,30 dos Estados Unidos
e US$ 0,53 na União Europeia.
O Estado brasileiro, sempre a par dos interesses do capital internacional, cumpre um papel fundamental. Em 2013, o
BNDESlançou o Plano de Apoio Conjunto à Inovação Tecnológica Agrícola no Setor Sucroenergético (PAISS Agrícola) –,
com um orçamento inicial de R$ 2 bilhões. As linhas de ação
prioritárias são: o financiamento às pesquisas de uma variedade
de cana-de-açúcar transgênica; desenvolvimento de sementes de
cana-de-açúcar para substituir o método tradicional de plantio
tendo como consequência o aumento da produtividade; desenvolvimento da agricultura de precisão para a produção desta commodity. As demandas do setor chegaram a R$ 4,5 bilhões, o que
atenderia a 61 empreendimentos em todo o país (BNDES, 2014).
Três dos projeto protocolados no PAISS pertencem a Odebrecht
Agroindustrial (que demanda do BNDES R$ 461 milhões), empresa que atualmente controla 50 mil ha de terra na região do
Pontal do Paranapanema, Estado de São Paulo.

Considerações finais
É dessa forma que o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho, altamente dependente do latifúndio, que adotou
diversas formas de se reproduzir. O país que antes de libertar os
escravos em 1888, assegurou a existência da grande propriedade
privada hegemônica em 1850, quando promulgou a Primeira Lei
de Terras do Brasil, continua participando na ordem mundial do
capital como um país altamente conservador em relação à existência do latifúndio. Os níveis de concentração de terras no país
é um dos mais altos do planeta, a ponto de que 1% da população controla 46% das terras (IBGE, 2006). Desde 1950, passou
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por modernizações importantes na agricultura, naquela que ficou conhecida como “revolução verde”, e chegou no século XXI
utilizando-se da nanotecnologia para melhorar a produtividade
da agricultura, mas continuou concentrando terras.
Essa relação contraditória entre o moderno e o arcaico é
uma das características centrais da forma como o modo de produção capitalista se desenvolveu no Brasil. Nesse sentido, podemos afirmar que, em traços gerais, o setor sucroalcooleiro do Estado de São Paulo representa uma tendência geral para o restante
do país.
Quanto ao corte de cana, trata-se de uma atividade extremamente pesada e depiladora, uma vez que, para lograr
um bom desempenho, a cana precisa ser cortada ao rés do
chão, exigindo a total curvatura do corpo. Depois que o
trabalhador abraça as canas, são necessários vários golpes de facão, seguido dos cortes dos ponteiros que contêm pouca sacarose e que, por isso, não são levados para
a moagem. Em seguida, as canas são lançadas em montes
– leiras – e, novamente, o ciclo é recomeçado. Além disso,
quando as canas ainda estão com folhas, estas são retiradas pela perna esquerda do trabalhador, impondo-lhe mais
um movimento. Recentemente pesquisa revela que, em 10
minutos, o trabalhador derruba 400 quilos de cana, desfere
131 golpes de podão e faz 138 inflexões, num ciclo de 5,6
segundos para cada ação (...) ele não apenas anda 4.400
metros por dia, mas transporta em seus braços 6 toneladas
de cana, com um peso equivalente a 15 kg a uma distância
que varia de 1,5 a 3 metros (Silva, 2008, p. 6-7 apud Filho
& Souza, 2013, p. 45).

A crítica ao setor sucroalcooleiro no Brasil, e no Estado de
São Paulo em específico, deve trilhar os caminhos que levam à
crítica ao modo de produção capitalista. São inúmeras as análises
de que o setor sucroalcooleiro brasileiro vivencia um momento de
crise. Entretanto, conta com a benevolência do Estado para socorrer alguns usineiros brasileiros que podem se sobressair nesse
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momento de centralização e concentração de capital. A crise tão
anunciada do etanol é um momento passageiro que resultará na
centralização deste rentável setor produtor de commodity brasileiro, em poucas empresas de capital internacionalizado.
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Imperialismo e colapso da formação
econômica brasileira
Fábio Antonio de Campos

Introdução
Diante da crise contemporânea e seus reflexos sobre a sociedade brasileira, temos que entender as determinações profundas
da formação econômica brasileira e sua relação com o imperialismo. Nesse sentido, nos propomos, neste ensaio, a descrever
a anatomia atual do imperialismo e a inserção subordinada da
economia brasileira. Para tanto, iniciaremos uma sucinta reflexão sobre o imperialismo e suas expressões na atualidade para,
em seguida, mostrar os impactos recentes na economia brasileira.
Por último, definiremos historicamente a gênese de tal processo.

Imperialismo na atualidade
O imperialismo é constituído por um fenômeno que marca
a origem do capitalismo monopolista no final do século XIX.
Concomitantemente, evidencia a face mais crua dos limites da
razão iluminista burguesa. Tanto o processo de colonização formal da África e da Ásia, quanto a espoliação ininterrupta da
América Latina por potências imperialistas, explicitam tal estágio. Exacerbada pela concorrência intercapitalista e pela luta de
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classes, a dinâmica contraditória de concentração e centralização
de capital resume o objetivo máximo do capital nesta fase que
é conservar a qualquer custo a valorização em detrimento das
necessidades humanas. O saldo desse processo se coloca, de um
lado, pelo acirramento do movimento revolucionário dos trabalhadores desde o século XIX, chegando à Revolução Russa de
1917, bem como todas as revoluções socialistas e nacionalistas
na periferia no século XX. De outro lado, se dá pela marcha da
barbárie via duas guerras mundiais que ceifaram a vida de 100
milhões de seres humanos, além da hecatombe nuclear, e da formação de um complexo industrial militar objetivado em ações de
pesquisa, inovação, técnica em defesa bélica, desde a Guerra Fria
até o policiamento norte-americano recente contra o terrorismo.
Da mesma forma que encerra as possibilidades civilizacionais burguesas, o capital monopolista advindo do imperialismo inaugura uma fase de dominação socioeconômica, militar e
política derivada de uma oligarquia financeira que subordina o
desenvolvimento das forças produtivas e a exploração da força
de trabalho ao seu ímpeto de conquista. Como mostrou Lenin
(1979) em 1916, esta fase inaugura um período de luta sem trégua para a valorização, cuja fúria intercapitalista transforma o
espaço central e periférico em campo de batalhas imperialistas
em nome do lucro e da violência. Hilferding (1983), neste sentido, identificou no imperialismo um vínculo indissociável entre
capital financeiro e exportação de capital que, para além de meros fluxos de capitais, significou a própria exportação de uma
relação social de controle expressa por uma unidade entre os interesses burgueses, crescente mobilidade do capital e uma intensificação de antagonismos que surgiram entre capitalistas, entre
nações e do proletariado contra o capital.1 Trata-se, na verdade,
daquilo que Rosa Luxemburgo (1985) denominou de política do
1

Sobre este caráter do imperialismo ver nosso trabalho: Campos e Sabadini
(2014).
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imperialismo baseada na expropriação e na reinvenção de formas
pretéritas de dominação, em que a violência, as finanças e a economia de guerra seriam atributos genéticos indissociáveis de tal
estágio capitalista.
Em síntese, o legado dos autores clássicos também vale
para os dias de hoje, destacando as seguintes questões (Campos,
2012): i) concorrência intercapitalista: se perpetua como dínamo
permanente da conquista de mercados; ii) exportação de capital:
significa a regra do imperialismo em qualquer época, pois trata
de uma exportação de relação social de poder e dominação; iii)
unidade do capital: sem desfazer a intensa concorrência entre capitais, essa característica revela um nexo por onde articulam-se
politicamente os interesses mútuos da oligarquia financeira; iv)
rivalidade imperialista: mesmo em momentos em que uma nação capitalista se associa a outras para exercer uma determinada hegemonia, tal elemento é constante diante da instabilidade
do sistema; v) rivalidades nacionais: é uma possibilidade recorrente diante da reprodução sistemática das heterogeneidades no
processo de valorização capitalista; vi) mobilidade do capital:
defendida pela natureza estatal do imperialismo, busca sempre
desobstruiras vias que podem impedir a valorização do capital,
seja pela política econômica, hábitos culturais e de consumo ou
pela intervenção militar.
No momento atual de intensa financeirização, o domínio
das corporações transnacionais está em toda parte do planeta,
sendo a espoliação capitalista pela superexploração da força de
trabalho similar ao diagnóstico do debate clássico do imperialismo, a começar pelo intenso poder rentista do capital financeiro. Segundo dados do Bank for International Settlements (BIS,
2015), o PIB mundial alcançou US$ 77 trilhões em 2014, sendo
que a massa em derivativos emitidos no mesmo ano, ou seja, a
riqueza especulativa, foi de US$ 692 trilhões, 9 vezes mais, portanto, que a soma mundial de toda riqueza real produzida pelos
países no mundo.
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Também é marcante o poder das corporações transnacionais no mecanismo de centralização de controle acionário e
participação em milhares de empresas, em diferentes ramos de
atuação. Em uma amostra de 43 mil empresas, de um universo
de 30 milhões em 48 países de acordo com a definição da OCDE
(obtidas pelo banco de dados da Orbis de 2007), e com o objetivo de analisar o rendimento operacional e o valor econômico das
corporações, um estudo de uma instituição suíça de matemática
(Vitali, Glattfelder e Battiston, 2011) constatou-se que 75% do
núcleo dessas empresas administram elas próprias (participações
cruzadas, umas controlando a propriedade das outras). Os resultados vão além do que Hilferding, Rosa Luxemburgo e Lenin
poderiam supor no limiar do século XX, visto que dessas 43 mil
corporações, apenas uma soma pequena controla 80% de suas
operações, ou seja, 737 empresas transnacionais têm a rede global de controle de todo conjunto corporativo (network control).
Em uma nova aproximação, 40% do controle sobre o valor econômico de todas estas empresas transnacionais está nas mãos de
um grupo seleto de apenas 147 corporações do núcleo, que são,
portanto, “super entidades” na rede global das corporações. Para
se ter uma ideia, 1% das empresas transnacionais consegue governar 40% de toda a rede, a maioria são instituições financeiras
como Barclays Bank, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs,
dentre outras, sendo a maioria de origem norte-americana e europeia.
Do ponto de vista espacial, o imperialismo também se identifica atualmente pela junção de redes transnacionais de poder
que subordinam cidades ou pequenas regiões, disfarçadamente
chamadas de agentes do “desenvolvimento endógeno”. Dessa forma, o espaço local direciona e efetiva uma “agenda estratégica”
imperialista, conferindo-lhe os seguintes atributos: velocidade,
competitividade, empreendedorismo, confiança e marketing. Os
governos, principalmente de regiões periféricas do capitalismo,
teriam a função apenas de orientar uma estratégia híbrida en44
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tre o poder público e privado, conferindo às lideranças locais a
grande parte da responsabilidade. O que se pode perceber aqui
é um imperialismo entendido como uma economia em rede, de
múltiplas regiões conectadas às grandes corporações transnacionais. A fim de garantir segurança para a mobilidade do capital e
liberdade para seus diferentes canais de realização, a única forma
que o Estado seria aceito neste contexto neoliberal é por meio
de um ambiente favorável aos investimentos privados (infraestrutura viável e marco regulatório condizente). Tal reestruturação
geográficade poder imperialista imputa a cidades e aos Estados da federação de países periféricos uma enorme guerra fiscal.
Nessa incessante disputa por atração de empresas transnacionais
articuladas ao espaço global, desorganizam-se os centros internos de decisão, além de colocar em sério risco a própria unidade
territorial dos países subdesenvolvidos.2
Em relação ao mundo do trabalho, fica ainda mais evidente
a atualidade das teses clássicas do imperialismo quando constatamos a intensificação da exploração dos trabalhadores em todas
as regiões do mundo, acirrando a luta de classes. Diferente da
época de Lenin, todavia, hoje existe um deslocamento gigantesco de empresas transnacionais para países semicoloniais. Ao desenvolverem uma intensa especialização produtiva, tais “cadeias
globais” subordinam vastos contingentes de trabalhadores a um
regime de precarização do trabalho mediante a terceirização e
subcontratação, “elegantemente” chamadas pelos economistas
de “ganhos de produtividade”. Segundo os dados da organização
Internacional do Trabalho (OIT, 2015), compilados por Godeiro
(2015) em 2014, a remuneração da força de trabalho, em ganhos
por dólares/hora na Alemanha era de 25,80, nos EUA: 23,32, no
Brasil: 5,41, na Polônia: 4,86, na China: 3,50, e, nas Filipinas:
1,45. Não é por outra razão que ocorreu o deslocamento de 200
milhões de camponeses chineses para os grandes centros urbanos
2

Este tema está matizado em nosso trabalho: Campos e Costa (2012).
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daquele país para se transformarem em classe superexplorada,
em uma economia com um estoque de 1,3 trilhões de dólares em
investimento direto estrangeiro, distribuídos em 445 mil filiais
de empresas transnacionais, sendo sua maioria de origem norte-americana, segundo os dados de Godeiro (2015).
Desse modo, é possível imaginar a fraqueza e vulnerabilidade de uma economia dependente e subdesenvolvida como a
brasileira perante tal força imperialista. O desafio, neste caso, é
de entendermos como que a conjuntura atual, marcada pela crise
brasileira reflete também o controle das empresas transnacionais
e dos interesses das burguesias internas sobre o destino de nossa
existência, condicionando a vida nacional à valorização capitalista em sua dimensão global.

Imperialismo na economia brasileira contemporânea
Na essência, o raio de ação da economia brasileira no século XXI está delimitado por um processo de concentração e
centralização do capital em uma escala inimaginável por Marx
e Lenin, cujo poder do capital financeiro basicamente se impõe
pela vinculação da política econômica neoliberal a um pacto entre as burguesias internas e transnacionais, com vistas a defender com unhas e dentes um espaço de valorização. A exigência
máxima imperialista nessas condições é a consolidação de um
elevado nível de mobilidade do capital à custa do esgarçamento
social da população brasileira. O tamanho do impacto do capital
monopolista na economia do Brasil se revela por uma crescente
regressão das forças produtivas, desnacionalização, reprimarização, desintegração regional, depredação ambiental, cristalização
da desigualdade social, impondo um verdadeiro colapso na formação econômica brasileira.3

3

A síntese de tal processo pode ser entendida em Sampaio Jr. (2010) e Gonçalves (2013).
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O nível de internacionalização da economia brasileira hoje
é gigantesco: os setores mais dinâmicos como automobilístico,
aeroespacial, alimentos e bebidas, eletroeletrônico, farmacêutico,
digital, petroquímica, telecomunicações, comércio e agronegócio são suportes produtivos de poderes imperialistas organizados
transnacionalmente.4 Mesmo as empresas nacionais mais importantes como a Petrobras e a Vale do Rio Doce têm expressiva participação acionária de empresas transnacionais ou grandes grupos financeiros em seu patrimônio. Não menos espantoso está a
intensa invasão de grupos estrangeiros na compra de terras no
Brasil, permitindo a junção de interesses financeiros ao secular
latifúndio, capaz de transformar o país, não como dizem, em um
“celeiro do mundo”, mas uma plataforma imperialista do agronegócio voltada para a oferta, em escala mundial, de produtos
agrícolas transgênicos e com elevado potencial para contaminação humana via agrotóxicos e pesticidas.5
Esse poder também emana do total controle do orçamento
público da União para a rolagem da dívida pública, cuja remuneração de juros constitui umas das mais rentáveis do planeta.
Um exemplo, a partir dos dados compilados recorrentemente por
Fatorelli no âmbito da Auditoria Cidadã da Dívida (2015), está
no anúncio de corte fiscal de R$ 70 bilhões do orçamento no
Governo Dilma a ser utilizado para superávit primário (receita
menos despesas de custeio e previdência antes de pagar os juros
da dívida pública). Este “esforço fiscal”, como denomina os economistas neoliberais, é todo drenado para o pagamento de juros,
amortização e recompra de títulos da dívida pública. Só no ano
passado, foram pagos R$ 334,6 bilhões em juros para os credores, pertencentes a uma rede rentista vinculada ao imperialismo.

4

5

Sobre tal processo de internacionalização recente na economia brasileira
ver: Godeiro (2011).
Novas perspectivas da questão agrária no Brasil podem ser consultadas em
Stedile (2013).
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Para se ter uma ideia da espoliação, mais de 45% do orçamento
público é utilizada para rolagem desta dívida que tem um estoque
de 3,5 trilhões de reais ou US$ 560 bilhões (64% do PIB), sendo
que, só em junho de 2015, os juros consumiram R$ 23 bilhões.
De 2013 até o fim de 2015, o total de gastos com juros atingirá
R$ 1,038 trilhão. Para alcançar o superávit primário para pagar
estes juros, no dia 31 de julho de 2015, saiu um decreto com um
corte adicional de R$ 8,47 bilhões nas despesas do governo federal, sendo que a saúde perdeu R$ 1,7 bilhão e a educação R$
1,16 bilhão. Mais interessante é o reduzidíssimo acesso que se
tem para adquirir estes papéis, visto que apenas 12 dealers, denominação dos credores exclusivos, podem ser proprietários da
emissão primária destes títulos no leilão do Banco Central. Tais
tomadores de papéis da dívida pública são instituições financeiras poderosíssimas. Estes repassam com corretagem para o setor
privado a oferta destes papéis, cujos tomadores são protegidos
pela lei de sigilo (Lei Complementar n. 105/2001).
Em suma, a internacionalização e financeirização da economia brasileira garantem a unidade entre os interesses do capital financeiro, que, por sua vez, permitem a uma oligarquia,
melhor dizendo, a uma reduzidíssima camada de brasileiros e de
estrangeiros, controlarem as condições de reprodução material
da sociedade por meio do sequestro sistemático do orçamento
público e da valorização industrial e agrícola. Dessa forma, a
extração de excedentes internos devem se subordinar a uma lógica financeira que não pode prescindir de ganhos de mobilidade, aliás, um direito imperialista de ir e vir no circuito mundial
de acumulação, assegurando referenciais de valorização cambial,
de variação de preços nominais, orçamento público, totalmente
livres de intervenção estatal. Não é por outro motivo que foi retirada das mãos do Estado sua capacidade de definir o valor da
moeda, do câmbio e do orçamento fiscal. Tal herança neoliberal
foi forjada nos anos 1990, de Collor e FHC, passando por todo o
Governo Lula e se perpetuando com o segundo Governo Dilma.
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Ainda que tais níveis de subordinação imperialista possam ser
identificados com o período recente, para dar conta de tamanha
gravidade desse quadro devemos revisitar os problemas históricos da formação econômica brasileira.

Imperialismo e as raízes do subdesenvolvimento brasileiro
Como espaço de acumulação primitiva no âmbito da América Portuguesa, o Brasil já nasceu com a alma dependente do
capital mercantil diante da espoliação da metrópole lusitana, assim como o corpo definido pela segregação social advinda da
destruição da população indígena e da escravização de povos
africanos. Como nos ensina Prado Jr. (1987), o caráter originário
da economia brasileira se constitui por uma base de produção desenvolvida para o atendimento de necessidades estranhas ao país
em função do mercado externo. Latifúndio e superexploração da
força de trabalho são elementos fundamentais de nossa formação que subsistem até hoje apesar de expressões abstratas como
“democracia racial” e “desenvolvimentismo”. O tipo de relações
de trabalho e de produção que aqui se edificaram se inscreve na
tradição agropecuária, que produziu condições materiais e morais extremamente precárias para a maior parte da população.
Falar em dependência externa e subdesenvolvimento, portanto, significa decifrar os nexos profundos de formação econômica do Brasil, naquilo que Fernandes (2006) denominou de
dupla articulação, ou seja, a reprodução secular da subordinação
ao capital internacional e da perpetuação da desigualdade social.
Para a dependência externa, temos que ter claro os diferentes momentos históricos de nossa formação em que se materializaram a
apropriação do excedente pelos países centrais; ao passo que, para
o subdesenvolvimento, temos que entender as diferentes relações
sociais de produção que garantiam, por meio da superexploração
da força de trabalho, a geração deste excedente via domesticação e repressão dos trabalhadores. A classe dominante brasileira

49

Imperialismo e colapso da formação econômica brasileira

constitui o resultado dessa conjunção histórica específica, cujo
traço preponderante é sua natureza mercantil, caracterizada, por
um lado, em um oportunismo, dependência e curto prazismo,
que induz a um tipo elitista, ultraconservador e antidemocrático.
A burguesia brasileira é, portanto, extremamente débil para enfrentar outras burguesias, principalmente imperialistas, mas, ao
mesmo tempo, muito forte no interior do país, visto que organiza
politicamente o espaço econômico nacional por meio do controle
do Estado num arco de valorização permanente entre seus negócios e do circuito de valorização do capital internacional. Assim,
a burguesia brasileira calibra politicamente os canais de assimilação da modernidade capitalista para saciar seus níveis de consumo e garantir as múltiplas oportunidades de negócios a serem
criados no bojo de sua dependência ao imperialismo.
Devido à dependência externa e ao subdesenvolvimento,
segundo Fernandes (2006), constituiu-se, aqui, um capitalismo
selvagem voltado para objetivos imperialistas. Por incrível que
pareça, mesmo durante o auge do processo de industrialização
por substituição de importações, nos anos 1950, esta característica secular do capitalismo brasileiro não se desfez. Ao contrário,
reforçou-se, visto que a implantação da indústria pesada, dinamizada pelas empresas transnacionais e complementada pelo Estado desenvolvimentista, internalizou uma nova relação social de
poder imperialista via investimentos diretos estrangeiros e pela
difusão de novos padrões de consumo mimetizados no american
way of life. 6
A experiência de industrialização brasileira esteve inserida
em um novo momento do imperialismo, cuja ameaça de “outro
mundo possível”, por meio das várias experiências socialistas em
curso desde 1917, desafiavam a ordem capitalista sob regência de
sua maior potência que eram os Estados Unidos. Em meio à corrosão das promessas civilizatórias burguesas depois de duas guerras
6

Algo que desenvolvemos em nosso trabalho: Campos (2009).
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mundiais, além de um complexo industrial militar que poderia extinguir toda a raça humana pela bomba atômica, a vigilância era
redobrada nas franjas do sistema e em espaços cativos de domi
nação imperialista como a América Latina. Focos de socialismo
deveriam ser atacados como forma de blindar o espaço periférico
de acumulação ante o adverso contexto de Guerra Fria. Autores
como Gramsci (2007), Baran (1984) e Magdoff (1972) nos auxiliam a entender este momento de internacionalização produtiva,
no qual empresas transnacionais eram os principais meios que se
difundiam, não apenas uma nova forma de dominação pela economia, mas uma racionalidade imperialista circunscrita a uma
atmosfera de segurança ostensiva e de difusão cultural de massas
via demandade bens de consumo duráveis e de expansão de alienantes meios de comunicação. A ideologia imperialista dissimulava seu controle por referenciais abstratos de poder, tais como:
“desenvolvimentismo”, “democracia cristã” e “liberdade”.
Em suma, essa etapa do imediato pós-Segunda Guerra e
de industrialização pesada brasileira constituiu um novo nexo
imperialista e a gênese de um complexo multinacional em que o
capital internacional ingressado, nessa época, no Brasil, longe de
romper a dupla articulação de Fernandes (2008), o aprofundou
num nível maior.7 Por outro lado, este nexo também demonstrava uma unificação dos interesses geopolíticos norte-americanos
por uma rede de internacionalização desde a Europa até à periferia. Por de trás da euforia desenvolvimentista, baseada na modernização dos padrões de consumo de uma demanda reprimida
das classes dominantes e da multiplicação das possibilidades de
seus negócios internos, estava a continuidade das graves mazelas
sociais brasileiras.8
7

8

Para apreensão da categoria “complexo multinacional” ver nosso trabalho:
Campos (2014).
Para entender a particularidade da transnacionalização e da reprodução
dos padrões de consumo dos países centrais pelas classes dominantes brasileiras ver Furtado (1974).
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A exacerbação dos problemas estruturais de nossa formação que passavam pela necessidade das reformas agrária, tributária e urbana, isto é, as próprias linhas gerais da construção da
civilização brasileira, foram interditadas por este complexo multinacional com o Golpe de 1964. Na ditadura militar, esse novo
nexo imperialista, marcado pela industrialização e pelo domínio
do mercado interno, sepultou de vez as possibilidades de uma
revolução brasileira que conseguisse domesticar o capitalismo a
partir da difusão de agendas sociais democraticamente organizadas por um complexo nacional-popular. Foram feitas reformas
no sentido oposto, as quais garantiram um imenso crescimento
da economia, sustentado por práticas ditas desenvolvimentistas,
mas que, na verdade, aprimoraram o acesso para o capital internacional por meio de reformas financeiras, modernização conservadora dos laços de dependência e pelo aumento da repressão
política. Aqui se firmou um regime de valorização capitalista entre as burguesias brasileiras, empresas transnacionais e um intenso processo de endividamento externo, transformando o Brasil
em um dos países mais desiguais do mundo e com maior estoque
de dívida externa na América Latina.
Com a crise dos anos 1970, na qual os dois choques do
petróleo (1973 e 1979) eram a superfície de uma profunda crise
estrutural do capital, como denominou Mészáros (2009), seriam
solapadas as bases do processo de industrialização por substituição de importações que se proclamava como políticas do “Brasil-potência” entre o chamado “Milagre Econômico” (1968-1973)
e o “Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento” (II PND), em
1974. Essa crise significou, para o capitalismo, a reestruturação
produtiva e financeira, inclusive incidindo sobre uma articulação
transnacional inédita das corporações, que fez emergir um novo
padrão mundial de acumulação caracterizado pela financeirização, precarização do trabalho e pelo neoliberalismo. De um regime centralizado de acumulação, em que as empresas, mesmo as
transnacionais, se organizavam por rígidas fronteiras nacionais
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de modo a integrarem-se em cadeias produtivas nacionais formadas por empresas estatais e locais, passou-se para articulação de
redes industriais organizadas por uma teia global, cuja revolução
da microeletrônica, desenvolvimento militar e a alforria do capital financeiro transformavam a órbita de valorização imperialista
em uma mundialização financeira como definiu Chesnais (1998).
Com isso, o imperativo do imperialismo nesta fase seria
a adequação dos Estados nacionais à valorização do capital financeiro, onde seriam criados diversos canais de permeabilidade
entre os espaços econômicos nacionais garantidos por políticas
econômicas, intelectuais, sociais e regionais de cunho liberal.
Também a dita flexibilização na regulação trabalhista e no desmonte das políticas de welfare-state nas economias centrais eram
condições imprescindíveis para o ajustamento aos novos tempos.
O comportamento das empresas transnacionais, antes compreendido pela internacionalização dos mercados internos protegidos
nacionalmente, seguira agora o eixo de uma integração global
condicionada por acordos regionais capazes de integrar cadeias
produtivas verdadeiramente mundiais, além de submeter a questão nacional à transnacionalização do capital.
Diferentemente dos apologistas da ditadura que afirmavam
nos anos 1970 que “a crise era apenas conjuntural”, visto que
“o Brasil era uma ilha de prosperidade em um mar revoltoso”, a
crise da dívida externa, em 1982, iniciada pela moratória mexicana, expunha a fragilidade de uma industrialização brasileira
que, apesar de transformar-se na mais complexa do continente, jamais se desvencilhou de seu sentido colonial, ou seja, da
dependência externa e do subdesenvolvimento. Em virtude desta
crise nos anos 1980, a economia brasileira mergulhou em um doloroso processo de estagflação (baixo crescimento, desemprego
estrutural e aumento dos preços relativos), em que a política macroeconômica perdeu totalmente seu sentido desenvolvimentista,
uma vez que as forças imperialistas, representadas pelos EUA na
figura do Fundo Monetário Internacional (FMI), impuseram a
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exigência de transferência de pagamentos exorbitantes de juros
ao exterior para saldar o serviço da dívida externa. A política
de ajuste sob tutela do FMI significava – além de medidas como
contração creditícia, elevação de juros, severos ajustes fiscais, redução da expansão monetária –, em termos estruturais, o vaticínio da era desenvolvimentista, visto que qualquer tentativa de
restaurar o projeto de industrialização estava comprometida.
Além da especulação de estoques de matérias-primas e insumos com as desvalorizações cambiais e das exportações de
produtos de baixa densidade tecnológica e commodities, a “galinha dos ovos de ouro” da burguesia passava a ser a remuneração
diária de papéis da dívida pública no overnight.9 Assim como o
pau-brasil deixou de ser negócio rentável para cana-de-açúcar, e
esta para o café e a borracha, a indústria perdia seu lugar para
os ganhos fáceis com a inflação e as exportações. Começava aqui
o colapso da formação econômica brasileira que tinha na crise
da industrialização sua razão de ser. Momento-chave em nossa
história, o qual Furtado (1992) chamou de a “construção interrompida”.
Tamanha desestruturação econômica brasileira não ficaria incólume às pressões sociais, abrindo um momento delicado entre o passado e o futuro. No olho do furacão da crise da
economia brasileira, marcada pela estagflação e pela reconfiguração de suas bases para a mundialização financeira, nasceram forças populares de contestação que reivindicavam reformas imediatas diante da piora das condições de vida da classe
trabalhadora. Foi fundado o Partido dos Trabalhadores (PT)
em 1980, criou-se a Central Única dos Trabalhadores (CUT)
em 1983, e a formação do Movimento do Sem Terra (MST) em
1984, todos aglutinados no movimento de redemocratização do
9

Significa um mercado diário de troca de papéis que vencem em 24 horas e
que estão lastreados em dívida pública, sendo remunerados por taxas de
juros bem acima da inflação corrente.
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país e pela luta por melhores condições de vida para maior parte da sociedade brasileira.
Assim, aquele antagonismo neutralizado pelo golpe de
1964, entre um complexo multinacional versus um complexo nacional-popular, parecia voltar com toda força na sociedade brasileira diante da crise dos anos 1980. A luta de classes entre a
burguesia, que impunha a reprodução do capitalismo dependente e a contestação do povo brasileiro, se explicitava novamente,
sendo o movimento das “Diretas Já” e a Constituição de 1988
o retrato fiel de como o Brasil se colocava nesse novo desafio
histórico. Todavia, por mais que se avançasse do ponto de vista
formal, conquistando certos ganhos de cidadania, a continuidade real da dependência e do subdesenvolvimento não recuava um
centímetro sequer. As classes dominantes e seu velho poder de
cooptação, mais uma vez na história brasileira, atuaram intensamente, cuja habilidade burguesa permitiu a transição econômica
e política de “forma segura” e garantidora dos velhos laços de
associação subordinada ao imperialismo. Em um momento de
crise tão grave, a possibilidade da constituinte se transformar em
uma arena política, que catalisasse a luta de classes rumo à revolução brasileira, era um risco que a burguesia jamais gostaria de
voltar a correr. Assim, o antigo lema: “lenta, gradual e segura”,
ou uma “transição transada” nos dizeres de Fernandes (2014)
uma, reafirmou-se com a “contrarrevolução permanente” testada e aplicada com sucesso desde a ditadura militar, desenhando
os principais contornos da “democracia restrita” que perduram
até hoje.10
Os anos 1990 marcaram a última fase de ajustamento da
economia brasileira ao padrão mundial de acumulação que vivemos até hoje. Na verdade tal momento se refere a uma longa
adaptação da economia brasileira à agenda neoliberal iniciada na
10

Para um retrato fiel desse tenso momento na vida brasileira ver: Fernandes
(2014).
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crise da dívida externa, no enfraquecimento das empresas estatais
para o ajustamento externo, na desregulamentação do mercado
de trabalho, nas aberturas comercial e financeira, até encontrarmos o espaço econômico do país suficientemente preparado para
receber mais um ciclo de internacionalização do capital. Todavia,
diferente da “época de ouro” do desenvolvimentismo em que o
capital internacional gerava crescimento econômico sustentável
e adensamento das cadeias produtivas pela expansão das forças
produtivas, nesse momento sua ação promove privatização, desnacionalização, regressão produtiva, desemprego e crise fiscal,
em meio à estabilização monetária vinda do Plano Real de FHC.
Nessa época imperialista contemporânea, o papel do Estado deve-se limitar a gestor de políticas econômicas que funcionam como guardiãs das “decisões racionais de alocação do
mercado”, isto é, políticas autonomizadas que sancionem, sem
grandes percalços, a mobilidade do capital financeiro. Os Governos Lula e Dilma, embora tenham apresentado, em seu período, um crescimento econômico maior, melhorias no salário-mínimo e nas políticas assistencialistas, não romperam com
esse modelo macroeconômico liberal alicerçado no câmbio flutuante, regime de metas de inflação e superávit primário, inclusive, nem mesmo diante da severa crise de 2008. Tampouco
contrariaram os interesses burgueses que permitiram o avanço
da internacionalização, da financeirização e da reprimarização
da economia brasileira nas últimas décadas. Alta mobilidade do
capital internacional, política econômica liberal e a manutenção da segregação social são elementos fundamentais de uma
burguesia mundial que abandonou, desde o século XIX, seu
horizonte civilizacional. Assim, atacar hoje a dependência externa e o subdesenvolvimento face ao imperialismo, na contramão do colapso da formação econômica brasileira, requer não
apenas a reinvenção anacrônica do desenvolvimentismo, mas a
superação da ordem atual pela luta socialista. Do contrário, o
caminho continua sendo a barbárie.
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COOPERAÇÃO, COOPERATIVISMO E
ASSOCIATIVISMO RURAL

A relação cooperação – autogestão.
Aspectos históricos de uma difícil e
necessária construção dialética
Pedro Ivan Christoffoli
Raoni Fernandes Azerêdo

Introdução
O texto apresenta elementos introdutórios da evolução do
sentido que a cooperação e a participação dos trabalhadores na
gestão ganhou ao longo da história, tanto nas experiências socialistas como em suas variantes capitalistas, relacionadas ao
participacionismo, à cogestão e às estratégias recentes de gestão
capitalista. Ao mesmo tempo, o texto busca refletir a práxis da
cooperação enquanto elemento fundante para a autogestão e desalienação do trabalho, analisando-a a partir dos avanços e contradições colocados aos trabalhadores em contextos concretos,
seja de economia planificada (como a soviética), seja num contexto de economias capitalistas (como o brasileiro).

História da cooperação e da divisão social do trabalho
O processo de cooperação no trabalho emerge desde os primórdios da organização humana, há milhões de anos, na época
em que nossos antepassados se organizavam para a caça e coleta
coletivas, a fim de fazer frente aos desafios e ameaças da natureza. Com a sedentarização das tribos antigas e o desenvolvimento
da agricultura e da divisão natural do trabalho, o processo de
cooperação se dá de forma ainda incipiente e voltada à manutenção dos coletivos, os quais, mal e mal, conseguiam alcançar
condições mínimas de sobrevivência.
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O processo de cooperação no trabalho evoluiu muito lentamente nos períodos em que a divisão social do trabalho é estabelecida, com a implantação do escravismo, visto que as primeiras formas
do trabalho social se deram através da estruturação de funções especializadas como as castas sacerdotais, as de guerreiros, os escravos e
os outros membros da sociedade escravista dominante. Ainda persistia, como substrato, a divisão natural do trabalho, que usualmente resultou no patriarcalismo, mas em alguns casos se cristalizava
em variantes matriarcais. Entretanto, já nesse período, se consolida
a divisão da sociedade em classes sociais antagônicas, inicialmente
entre escravos e senhores de escravos ou ainda mais no início, em
sociedades escravocratas coletivas versus povos escravizados.
A partir da derrocada do Império Romano no século V e seu
esfacelamento em uma miríade de feudos locais, dirigidos pelos
ex-chefes militares romanos ou pelos povos que os derrotaram,
iniciou-se um período histórico (a Idade Média) que durou mais
de mil anos e que se caracterizou pela conformação, já no período
final do império, de latifúndios articulados com um regime de colonato e servidão, cujos servos da terra (embrião dos futuros camponeses europeus) se tornaram a base de sustentação econômica,
substituindo os escravos. Os servos pagavam tributos em produtos
e na forma de corveia (trabalho gratuito alguns dias por semana)
nas terras do senhor feudal.
O feudalismo se constituiu numa série de territórios e reinos
fragmentados, sustentados pelo trabalho agrícola e artesanato. A
dinâmica militarizada, o fracionamento em pequenas unidades territoriais, a produção baseada no trabalho camponês com baixo desenvolvimento das forças produtivas e das técnicas agrícolas mergulharam o mundo europeu em um período de baixo desenvolvimento
sociocultural e econômico. A cooperação se desenvolveu de forma
embrionária nos campos e comunidades rurais, mas mais fortemente nas vilas e cidades (burgos) onde se constituíram ao longo dos séculos as guildas e sociedades de artesãos. Essas sociedades visavam
assegurar um certo grau de restrição à difusão das técnicas produti62
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vas e controlar a reprodução social de novos artesãos (trabalhadores
manuais altamente especializados em atividades como construções,
manufatura, metalurgia etc.). Essas guildas serão posteriormente os
embriões das primeiras fábricas capitalistas, quando os mestres artesãos passam a contratar trabalhadores não mais visando ao ensino
do ofício, mas simplesmente a produção para venda ao mercado,
para obtenção de lucro.
O capitalismo começa a se desenvolver a partir do século
XIV com o chamado mercantilismo ou capitalismo comercial, as
grandes navegações e, posteriormente, a descoberta e colonização
da América. Mas, de fato, se consolida a partir do século XVIII
com a revolução industrial, quando se acelera o processo de revolucionamento das formas de produzir e se instauram as fábricas
capitalistas, com base no trabalho assalariado dos proletários.1
Para o desenvolvimento dessas fábricas, houve a necessidade de
grande acúmulo prévio de capital, para acumular máquinas, insumos produtivos e pagar salários. É a partir desse momento histórico que a cooperação coordenada pelos capitalistas se instaura
como a forma superior de organização do trabalho.

Cooperação e heterogestão2 no capitalismo
O capitalismo, como modo de produção, desenvolve a
cooperaçãoconstrangida em grau amplo, por toda a sociedade.

1

2

Proletários são trabalhadores destituídos de qualquer meio de produção e,
portanto, obrigados a vender sua força de trabalho em troca de salários, em
geral, aviltantes. O termo deriva-se do fato de esses trabalhadores somente
terem a propriedade da sua prole, dos seus filhos.
O termo heterogestão antagoniza com o de autogestão. Para Motta (1981 p. 150151), ela caracteriza “a divisão entre um grupo dirigente, ao qual estão ligados a
concepção e o comando, e um grupo executante, ao qual estão ligadas a execução
e a obediência”. A heterogestão “ocorre quando a empresa é gerida por outra pessoa que não o trabalhador, que pode ser um gerente (diretor, administrador, engenheiro) e/ou pelo(s) dono(s) da empresa. A heterogestão é o modelo de gestão mais
comum encontrada nas empresas” (Barbieri e Rufino, 2007 p. 16).
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Para isso, se utiliza dos meios de produção concentrados em
suas mãos (capital fixo) para contratar trabalhadores que, por
sua vez, produzirão as mercadorias necessárias à circulação e
reprodução do capital, agora ampliado pela mais-valia acumulada. Nesse contexto, o capital estimula a cooperação, já que
os trabalhadores se encontram numa posição passiva, são considerados como mercadorias pelo fato de venderem sua força de
trabalho ao capitalista. 3
A cooperação é, portanto, a forma de trabalho em que muitas pessoas trabalham em equipe, de forma planejada, no mesmo
processo de produção ou em processos de produção diferentes,
mas conexos (Marx, 2011b). A aplicação da cooperação ao processo de trabalho permite: a) um encurtamento do tempo necessário à produção de determinado produto, isto é, confecciona-se
mais produtos em menos tempo. Permite distribuir as diversas
operações entre diversos trabalhadores e, por conseguinte, executá-las simultaneamente e, com isso, reduzir o tempo necessário
para a produção do produto total; b) uma extensão do espaço em
que se pode realizar o trabalho; c) um aumento de produção num
menor tempo e espaço de ação (no caso da agricultura).
Nesse caso, a brevidade do prazo em que se executa o trabalho é compensada pela magnitude da massa de trabalho lançada, no momento decisivo, ao campo de produção (como na colheita ou numa roçada) (Marx, 2011). A cooperação baseia-se no
princípio elementar de que a junção dos esforços individuais cria
uma força produtiva superior à simples soma das unidades que
a integram. Desenvolve-se uma força coletiva do trabalho. O ser
3

Embora existisse nos modos de produção anteriores ao capitalismo, só nesse modo de produção a cooperação é sistematicamente explorada e transformada em necessidade objetiva para o capital. A busca por maximização
da exploração do trabalho cooperado é que vai dar origem à administração
tipicamente capitalista de empresas, que visa a disciplinar e extrair conhecimento dos trabalhadores em prol da valorização do capital (Bottomore,
1993).

64

Pedro Ivan Christoffoli e Raoni Fernandes A zerêdo

humano, na cooperação, devido ao contato social, supera seus
limites pessoais, fazendo com que o trabalho social gerado seja
sempre maior que a soma de todos os trabalhos individuais. Contudo, a cooperação implantada pelo capital não surge no sentido
de promover a emancipação humana e, sim, como elemento de
alienação, de exploração. O fruto do trabalho não pertence ao
trabalhador, e este não se reconhece e não governa o processo de
trabalho. Por isso, a discussão da cooperação, numa perspectiva
emancipatória, deve sempre estar aliada com a discussão da autogestão, com o autogoverno dos próprios trabalhadores.
Historicamente, nas primeiras fábricas ocorria um processo despótico explícito, com a opressão deliberada dos operários
pelos feitores a mando do capital. Eram comuns jornadas de trabalho de 16 a 18 horas, o trabalho infantil de menores de 10
anos de idade e o não reconhecimento do direito de organização
autônoma dos trabalhadores. Essa lógica ditatorial se baseava na
premissa que os trabalhadores, deixados à sua própria vontade,
apenas tratariam de enganar e corromper o sistema fabril, comprometendo a qualidade e a produtividade da empresa. Frente
a isso, o saber operário era roubado pelo capitalista, através de
métodos de estudo de tempos e movimentos que, reconfigurados
pela empresa, ampliaram em muito a produtividade do trabalho
(aprofundando a extração da mais-valia relativa).
Com o aumento da resistência operária, o capital desenvolve outras abordagens supostamente mais humanizadoras do
trabalho fabril, como foi a chamada escola de relações humanas
e mais tarde o volvismo/toyotismo.4 Por essa ótica, aos trabalhadores foi permitido certo aumento nos tempos de descanso a
intervalos mais frequentes e se desenvolveram sistemas de con-

4

Se refere a estratégias de apropriação do saber operário, promovendo ampliação de espaços de consulta e microgestão pelos trabalhadores de certos
aspectos do trabalho. Foram desenvolvidas, inicialmente, na empresa automobilística sueca Volvo e na japonesa Toyota.
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sulta aos operários, para embasar a tomada de decisões pelos
capitalistas. Essa linha, se mostrou uma forma mais sofisticada
de apropriação do saber da classe trabalhadora pelo capital,
visto que das ideias apresentadas pelos trabalhadores, eram assimiladas e implantadas as que representassem ampliação da
produtividade e redução de custos de produção, ou seja, ampliação da exploração do trabalho com elevação da taxa de mais-valia relativa.
A cooperação submetida ao interesse capitalista é apresentada com um caráter de colaboração e conduz à ideologia do
participacionismo nas empresas. Entretanto, esta não representa a modificação na estrutura da empresa, apenas significa uma
tentativa de tornar a participação operária mais atrativa visando à a aprisionar e inculcar nos trabalhadores a fragmentação
de classe e a abdicação da autogestão operária plena. Guillerm
e Bourdet (1976), Nascimento (s.d.), e Novaes (2011) retratam
a intencionalidade da cogestão5 enquanto alteração da atitude
dos trabalhadores, onde certa dose de cooperação no ambiente
fabril é de extrema funcionalidade para a empresa heterogerida,
favorecendo o patronato e suas métricas de aumento da taxa de
lucro.6 Estas diversas formas de aproximação ao saber operário
estão longe de serem um passo no rumo da autogestão, uma vez
que se trata de um aprofundamento da exploração e da autoalienação dos trabalhadores (Guillerm e Bourdet, 1976; Faria, 2011).
Para esses autores, “participar não é autogerir, é simplesmente
participar de uma atividade que já existe, que tem sua própria
estrutura e finalidade”, ditadas pelo capitalista.

5

6

Os sistemas de cogestão pressupõem a participação de representantes de
trabalhadores nas instâncias de decisão das empresas capitalistas. Algumas
vezes envolve também a participação nos lucros da empresa.
Aqui vale salientar que os trabalhadores, por mais cooperativos que sejam,
“não põem absolutamente em perigo, sequer em questão, os objetivos definidos pela direção das empresas” (Guillerm e Bourdet, 1976, p. 24).
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A cooperação autogestionária limitada e obstruída nos
países do socialismo real
No chamado socialismo real, houve inúmeras tentativas
de desenvolver experiências autogestionárias no âmbito das empresas. Entretanto, de forma geral, se aceita o fato de que essas
experiências foram bastante limitadas, em termos de participação efetiva dos trabalhadores. Tal fato decorre, em princípio,
da forma como essas sociedades socialistas se organizaram. De
forma geral, os mercados livres foram suprimidos e substituídos
pelo planejamento centralizado das economias. E o planejamento centralizado, num período de carência material e tecnológica,
resultou em restrições a sistemas de planejamento participativo,
em parte devido a dificuldades técnicas (imagine-se planejar a
economia soviética nas décadas de 1920-1960 onde inexistiam
sistemas computacionais automatizados) mas, principalmente,
derivado de restrições políticas.
A limitação às formas autogestionárias decorreu de uma
orientação teórica no seio dos partidos socialistas acerca do grau
de socialização dos meios de produção existentes e sobre quem
exerceria o controle sobre estes. Mas, também, de concepções
teóricasvanguardistas que, ainda que bem sucedidas no processo de luta para a derrota do capitalismo, se mostraram incapazes
de dar conta de criar sociedades efetivamente autogestionárias e
desalienadas. Tal sistema de poder também gerou outro tipo de
distorção: para superar a exploração do trabalho, a propriedade
deveria ser de toda a sociedade e não apenas de um grupo de trabalhadores (por isso, a restrição a formas cooperativas e autogestionadas, especialmente nas fábricas e cidades).
A gestão da sociedade dar-se-ia pelos conselhos (ou parlamentos populares), que deveriam ser dirigidos pelo partido, que
era, por sua vez, controlado pelas estruturas internas de poder
que, pouco a pouco, se concentraram nas mãos de alguns burocratas. Ao fim e ao cabo, operários e camponeses, abrigados em
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empresas controladas pelo Estado, tinham participação diminuta
na gestão de suas empresas e da sociedade como um todo. E não
desenvolveram sentimento de pertença, de controle sobre elas.
Tal processo se deu de forma generalizada no que foi chamado
de modelo soviético e em suas variantes, no Leste Europeu. Também em Cuba esse modelo foi adotado e, somente agora no início
do século XXI, se revisa o modelo e se propõem formas autogestionadas no meio urbano e nas fábricas industriais.
Uma exceção importante a esse processo se deu no caso da
Iugoslávia.7 Os primeiros passos e os pressupostos da autogestão,
nesse país, foram criados durante a insurreição popular (19411945) que criou orgãos revolucionários de poder: “os comitês populares de libertação”. O país viveu uma experiência avançada
da aplicação da cogestão entre Estado Socialista e coletivos de
trabalhadores, para além do âmbito das fábricas, extrapolando-a
para a sociedade, numa forma de autogestão social.8 No entanto
essa combinação logo se mostrou contraditória, em especial por
pretender realizar a autogestão no plano econômico, com a manutenção do poder pelo partido único (Faria, 2011; Guilherm e
Bourdet, 1976).
Alguns aspectos desta experiência devem ser destacados: a)
mesmo não atingindo a autogestão plena no ambiente fabril, as
empresas alcançaram índices elevados de crescimento, utilizando
métricas organizacionais de trabalho que romperam com o taylorismo, ou seja o fracionamento do trabalho e de tudo o que esse
7

8

A Iugoslavia era um Estado federativo europeu, onde se procurou combinar
a propriedade social dos meios de produção com a democratização das unidades produtivas (cogestão) num modelo de socialismo com mercado, sob a
liderança da Liga dos Comunistas Iugoslavos. O país foi desfeito a partir de
1991, em um processo de lutas sanguinárias.
De 1950 a 1965, caminhou-se formalmente no sentido de maior autonomia
das comunas, ou seja, ao mesmo tempo, autonomia destas em relação ao
Estado e reforço de seu poder econômico mediante uma simbiose dos conselhos comunais e dos conselhos operários (Guilherm e Boudet, 1976, p. 139).
Ver também Nascimento (s.d.).
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método provoca (cronômetro, maestria, policiamento...; (Guilherm e Bourdet, 1976); b) o país adotou, entretanto, um sistema de economia de mercado, combinado com planificação estatal, numa situação que lembra em parte o que se faz na China,
atualmente; e c) após a morte do marechal Tito (1980), as disputas
étnicas explodiram e todos os problemas se agravaram de forma
incontrolável. A guerra constante entre as diferentes frações da burocracia nas respectivas repúblicas e os conflitos raciais (destacam-se os conflitos entre Sérvia e Croacia) finalmente encerram a experiência cogestionária mais avançada entre os países socialistas.
Embora a propriedade social comportasse certo grau de
controle operário na gestão das fábricas, a autogestão social, por
sua vez, era cada vez mais suprimida. O que foi observado de
central nessa experiência é que as propostas associativistas desenvolvidas nas fábricas na Iugoslávia, na medida em que isolavam-se do conjunto da sociedade civil, traziam um enfraquecimento
do sistema de autogestão territorial. Esta experiência mostra que
não é a multiplicação de espaços fabris com um certo grau de autogestão que pode, sozinha, engendrar a autogestão social e, sim,
a transformação de toda a estrutura econômica e social.

Dilemas da cooperação autogestionária sob o capitalismo
Vimos na seção anterior – de forma breve e superficial – a
existência de uma contradição dialética, entre propriedade jurídica dos meios de produção e relações sociais de trabalho nos países do socialismo real, ou seja, até onde houve uma apropriação
dos meios de produção pelo Estado, não necessariamente houve a
radicalização da autogestão nos diversos âmbitos da vida.
Por outro lado, nos países capitalistas, a cooperação somente é aceita e promovida desde que seja subordinada aos interesses
do capital, ou seja, da exploração, ou que, enfim, não ameace a
sua supremacia. Formas de cooperação autogestionárias existiram desde sempre no seio da sociedade capitalista, mas sempre
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se circunscreveram a experiências localizadas, contidas, pouco
relevantes frente ao conjunto de empresas existentes. Os filhos
dos trabalhadores são, desde cedo, doutrinados nas escolas a serem mandados, a obedecerem ordens, a restringir seu grau de
autonomia e capacidade organizativa. Sua criatividade é tolhida,
e lhes é imposta uma disciplina rígida, de forma a assegurar sua
preparação para o emprego capitalista.
De tal modo a dominação ideológica é eficaz que, raramente, são estimuladas a criatividade coletiva, a autoconfiança,
a experimentação de formas democráticas de gestão. A escola é
o primeiro espaço social de doutrinação heterogestionária. Tal
fato explica porque muitas iniciativas, surgidas da resistência dos
trabalhadores ao domínio do capital, como as cooperativas, enfrentem dificuldades para se desenvolverem na perspectiva autogestionária. Nelas identificam-se limites a nível dos empreendimentos em si, de não serem de fato autogestionários. Temos,
portanto, o desafio de elevar a cultura política dos trabalhadores, de evitar cair no economicismo: a busca por resultados econômicos, apenas, e a qualquer custo.
De outro lado, existe uma dimensão macro, das relações
dos empreendimentos cooperativos e associativos com o Estado e
o mercado, que trazem pressões para que a autogestão e a solidariedade de classe cedam, frente ao pragmatismo e à adoção crescente dos critérios e valores capitalistas de eficiência econômica
e produtiva. Como exemplo dessa última questão, vale salientar,
no caso brasileiro, duas visões sobre cooperação:
1. o cooperativismo, que consiste em uma das configurações
que materializam a cooperação enquanto organização politica e
econômica, foi a) utilizado pelo Estado para implantar relações
capitalistas de produção no meio rural, e b) organizado por estruturas ligadas ao patronato agrário (OCB – Organização das
Cooperativas do Brasil) engendrado diretamente pelas políticas do
Estado, subserviente aos ditames da reprodução do capital (explicitadamente no papel da agricultura). A título de exemplo, a Lei
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n. 5.764/1971 estabeleceu um sistema de controle sobre o cooperativismo, suprimindo qualquer forma de liberdade de criação de
cooperativas sem que elas passassem pelo crivo da OCB. Segmentos inteiros foram cerceados pelo Estado no período ditatorial,
como foi o caso das cooperativas operárias de trabalho e as cooperativas de crédito e consumo, restringidas para evitar competição
com as estruturas capitalistas nascentes e emergentes, como foi
o caso dos supermercados e dos bancos. Neste sentido, o regime
brasileiro, materializado na Lei n. 5.764/1971, caracteriza o sistema cooperativo como uma estrutura na qual, por meio de agentes
dos setores público e privado, o Estado suprimia qualquer forma
de autonomia de constituição e organização de cooperativas que
experimentassem a cooperação autogestionária;9
2. o aparecimento de uma contraposição ao cooperativismo
típico da OCB se deu, fundamentalmente, a partir de experimentações autogestionárias nas unidades produtivas, a partir da
efervescência de movimentos realizados nos anos 1980 contra os
efeitos desagregadores e excludentes da crise econômica, amplificadas pela onda neoliberal dos anos 1990. Neste momento, a
cooperação aparece como uma forma autônoma de resistência ao
desemprego e à exclusão social, mas que se amplifica e fortalece
até aparecer como um projeto de novo modo de produção e reprodução dos meios da vida, o que entendemos como Economia
Solidária, e materializados nos diversos tipos de empreendimentos econômicos solidários (EES).10

9

10

A lei 5764/71, ainda vigente, prevê intervenção estatal nas cooperativas.
Esse expediente foi utilizado durante a ditadura para inviabilizar experiências democráticas avançadas. Para aprofundar outros aspectos a esse respeito, ver Mendonça (2010), e Silva (2006).
Embora o primeiro mapeamento do Sistema de Informações em Economia
Solidária (Sies), em 2007, tenha chegado a apenas 52% do território nacional,
foram identificadas quase 22 mil iniciativas e empreendimentos solidários,
dos quais participam cerca de 1,7 milhões de trabalhadores (Senaes/MTE),
2007, disponibilizada na página do Ministério do Trabalho e Emprego).
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No entanto, vários são os desafios e limites para estas experimentações com aspirações autogestionárias (vistos aqui nesta
seção de forma breve e superficial):
a) os trabalhadores que iniciam e/ou recuperam os EES são,
em sua maioria, portadores do receio do iminente desemprego e
da dificuldade de conseguir novos postos de trabalho, que trazem
como ensinamento a cultura de aceitar uma condição de submissão e da mercantilização do trabalho pelo capital. Também
são trabalhadores educados a desconfiar do coletivo, a descrer
em suas capacidades, a duvidar da possibilidade de uma sociedade livre da opressão e da desconfiança. Por isso, construir uma
experiência autogestionária é também, fundamentalmente, um
projeto educativo libertador, na perspectiva defendida por Freire
(1974);
b) as relações sociais vivenciadas pelos trabalhadores vindos
de experiências heterogeridas são trazidas e incorporadas no dia
a dia dos EES – exemplo são a configuração (layout) do empreendimento, a disposição dos equipamentos, a divisão sexual do trabalho, alguns gestos e práticas autoritários, a verticalização das
informações, a presente divisão do trabalho manual-intelectual,
e das técnicas gerenciais. Assim, se faz de extrema importância que as experimentações autogestionárias sejam um processo
educativo11 para desalienação do trabalho e reverter a fragmentação política em que se encontram estes trabalhadores, sendo
analisados e observados a partir das novas práticas e significados
que assumem para aqueles que optaram pelo trabalho cooperativo, bem como refletir sobre as permanências e mudanças que
ele engendra. Neste sentido, as experimentações autogestionárias
têm, desde o início, o desafio de atrelar as técnicas e tecnologias
com o trabalho manual (apropriação sociotécnica), no qual os
trabalhadores aprendem, erram, reaprendem, experimentam o
fato de serem eles detentores de planejar, executar e decidir sobre
11

Ver Tiriba (2001), Nascimento (2011) e Novaes (2011).
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o trabalho, pois diferentemente da heterogestão, os conflitos das
relações de trabalho deverão ser ajustados, abertamente, e solucionados por todos os trabalhadores, dia após dia;
c) as experimentações autogestionárias dos EES são mergulhados cotidianamente nas métricas do mercado autorregulado e
das pautas políticas do Estado, sendo cada vez mais pressionados
e colocados em xeque para atingir os índices de eficácia e eficiência econômica capitalista. Os padrões de eficiência dominantes
em nossa sociedade são os das empresas capitalistas, que partem
da exploração do trabalho, da exclusão de trabalhadores com a
introdução da mecanização e de critérios estritos de produtividade, com a participação constrangida e marginal dos trabalhadores em sugestões de ampliação do lucro. Em contraposição,
empresas autogestionárias têm dificuldades em se legalizar, em
encontrar trabalhadores preparados para se auto-organizarem e
superarem conjuntamente os desafios produtivos e organizacionais de forma a alcançarem, eles também, graus de produtividade
compatível com as empresas capitalistas concorrentes.

Considerações finais
Partimos do entendimento de que a engrenagem que corrói
as bases de exploração do capitalismo – seja pelo capital privado,
seja pelo capitalismo estatal – é a criação de organizações em
que os trabalhadores se organizam por caminhos próprios, rompendo com a disciplina hierárquica da empresa, o isolamento e a
fragmentação do capital e pautam, em seguida, o relacionamento
coletivista, igualitário e democrático – criando fissuras e brechas
para possibilidade de novas relações sociais do trabalho e da vida
como um todo, tornando-se, assim, uma das formas mais avançadas de cooperação.
Neste contexto, os trabalhadores projetam o que pode vir a
se tornar uma revolução social antagônica àquela vivenciada nas
empresas capitalistas, em que não exista separação do plano eco-
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nômico do político, fundamentada principalmente nas relações
de luta que estabelecem à reorientação e organização do processo de trabalho, induzindo práticas autogestionárias em todas as
esferas.
Decerto estes pontos, levantados brevemente, coloca-nos
uma linha investigativa, ainda que em seus traços gerais, para
melhor reflexão – em que o traço tênue que separa a cooperação
no horizonte autogestionário do heterogerido está na combinação da propriedade coletiva dos meios de produção (propriedade jurídica) com a experimentação concreta dos trabalhadores
em exercerem a gestão autônoma do trabalho e o controle dos
seus processos de luta, indo de encontro ao que afirma Marx,
que compreende que a cooperação só não será recuperada pelo
capitalismo se houver uma generalização de suas práticas. Dito
melhor em suas palavras, “para que a massa trabalhadora seja
alforreada, a cooperação deveria adquirir amplitude nacional”.
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Introdução
No Brasil, desde meados da década de 1980 ocorre retomada da organização de empreendimentos econômicos vinculados a movimentos sociais fundamentados na livre adesão,
no trabalho associado e na autogestão, constituindo-se como
cooperativas populares. Estes empreendimentos se colocavam
inicialmente como uma tímida reação dos trabalhadores ao desemprego e à precarização do trabalho intensificada durante
a década de 1990 (Pochman, 1996). Entretanto, com o desenvolvimento de suas atividades, mostraram-se capazes de gerar
trabalho e renda com perspectivas de continuidade de sua existência (Gaiger, 2006).
Segundo Oliveira (2003), as cooperativas populares são organizações autogestionárias de grupos populares, cuja propriedade dos meios de produção é coletiva e a cooperativa pertence
a todos os trabalhadores associados. Observa-se que se, por um
lado, nas cooperativas populares a divisão de tarefas é uma prática comum, por outro, não se busca dividir o trabalho manual
do trabalho intelectual. Este procedimento visa a igualdade entre
os associados baseada no trabalho e não no capital individual,
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em que cada trabalhador associado possui uma cota-parte do
empreendimento e tem direito a um voto. As cooperativas populares buscam se orientar por uma lógica diferenciada em relação
às empresas de capital e mesmo às cooperativas tradicionais, fazendo com que os trabalhadores associados sejam proprietários
dos meios de produção, aplicando a democracia interna nas decisões sobre a produção e o trabalho, sobre o que a cooperativa
vai produzir, em que quantidade, se para o autoconsumo, para
um mercado solidário ou para o mercado tradicional. Eid et al.
(1998) e Eid (2004; 2012) colocam a importância na formação
de cooperativas populares por trabalhadores inseridos na luta
pela reforma agrária. Para os autores, os coletivos de trabalhadores organizados em associações e cooperativas populares, ao
formarem cadeias produtivas de caráter solidário, mantêm sua
força nas lutas sociais.
Um dos maiores desafios das cooperativas populares é justamente viabilizar uma rede consistente de intercooperação na
produção e na agregação de valor dentro de cadeias produtivas
solidárias, fortalecendo os vínculos entre seus membros e reduzindo a dependência para com as empresas de capital (Eid et al.,
2010). Assim, estarão contribuindo para que a cooperação se
apresente como uma forma social de produção não apenas periférica ao capitalismo ou atuando junto a setores em que o capital
sequer tem interesse em atuar.
Para este capítulo, vamos apresentar um estudo em uma
cooperativapopular, a Copavi, a partir de onde podemos apontar diversos pontos importantes na análise sobre as possibilidades das cooperativas populares, seus desafios e avanços. Este estudo nos permite ilustrar o universo das cooperativas populares,
observar como um empreendimento associativo, com uma proposta autogestionária, lida com as relações internas da cooperação, externas da competição e, no geral, existindo como uma
cooperativa de trabalhadores associados no interior do modo de
produção capitalista.
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Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória – Copavi
A Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória Ltda
(Copavi) está localizada no assentamento Santa Maria, município de Paranacity/PR, região noroeste do Paraná e dista 403
km da capital Curitiba. Moura (2005) destaca que a região passou por mudanças na estrutura fundiária a partir da década de
1970, depois da falência de pequenos produtores e da elevação
do desemprego. Este processo motivou o surgimento de organizações sociais que mobilizaram muitos trabalhadores rurais desempregados para a formação de assentamentos rurais através da
ocupação de terras improdutivas na região.
Este assentamento foi criado com a desapropriação da Fazenda Santa Maria, em junho de 1988. Inicialmente, a área foi
ocupada provisoriamente por um grupo de trabalhadores sem-terras de Paranacity, logo após ser desapropriada. Somente em
19 de janeiro de 1993, as 25 famílias ligadas ao MST ocuparam
a área para produzir de forma coletiva para sua subsistência. Algumas dessas famílias já ocupavam a terra há mais de dois anos
e, mesmo sem contar com a posse legal dela, conquistaram o
apoio e simpatia da população local para reivindicar sua posse definitiva. Nos primeiros seis meses de ocupação, as famílias
dedicaram-se a trabalhar como boias-frias em propriedades da
região, ao mesmo tempo que discutiam sobre como seria a organização do assentamento, quais objetivos e princípios para o seu
funcionamento.
A fundação da Copavi, em 10 de julho de 1993, marcou o
início das atividades coletivas e da busca por financiamento para
a produção. Durante todo o período de resistência, foram realizadas várias reuniões entre os trabalhadores acampados, quando
se discutiu sobre a melhor forma de utilização da terra e sobre a
organização coletiva do trabalho. Das 25 famílias que participavam da ocupação, cinco desistiram, sendo solicitada ao Incra, e
concedida, autorização para a redução da capacidade do assen-
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tamento para vinte famílias. Ficou então acordado, entre estas,
que a exploração da terra seria coletiva, através da constituição
de uma cooperativa de produção.
Em maio de 1994, o Incra emitiu o título de propriedade da
terra ocupada em nome da cooperativa. Assim, a terra e os ativos
constituídos ficaram sob a propriedade da cooperativa, não permitindo a venda dos lotes individuais ou das máquinas e instalações. A utilização dos recursos de maneira totalmente coletiva
sob a forma de uma cooperativa se colocou como um objetivo
para os trabalhadores que, depois, se transformaram em um coletivo de trabalhadores associados. Inicialmente, as 20 famílias
que fundaram a cooperativa “(...) transformaram uma área pequena de 256 ha com apenas a cultura de cana-de-açúcar (72%
da área), inabitada, em lugar de morada e de geração de renda”
(Moura, 2005, p. 71).
Conforme apresentado por Moura (2005), a partir de 1994,
com a regularização do assentamento, a Copavi pôde acessar financiamentos do Programa de Crédito Especial para a Reforma
Agrária (Procera), nas modalidades: a) Procera Teto I – linha de
financiamento federal direcionada a todos os assentados, garantido um crédito de investimento de R$ 7.500,00 por família, direcionado para o processo produtivo, mas também para obras
de infraestrutura e, excepcionalmente, para aquisição de bens
de consumo doméstico; b) Procera Teto II – voltado para agricultores com maior integração comercial, que permitia a obtenção de R$ 7.500,00 por família, desde que fossem integradas em
um projeto de trabalho coletivo. As famílias associadas à Copavi
acessaram as linhas de crédito do Procera Teto I e Teto II, em
1995, e optaram por utilizar os recursos coletivamente, investindo cerca de R$ 300.000,00 na cooperativa, e os créditos provenientes do Procera Teto II foram destinados à integralização de
cotas-parte pelas famílias, capitalizando a cooperativa no montante R$ 150.000,00. Os recursos foram prontamente investidos
nas seguintes atividades: horticultura; fruticultura; pecuária de
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leite; criação de aves; café adensado e processamento da cana-de-açúcar para produção de cachaça e rapadura.
As linhas de crédito do Procera permitiram que a cooperativa desse início às atividades agroindustriais para maior agregação de valor à produção, melhorando a qualidade de vida no interior da cooperativa. Com o aporte financeiro, a partir de 2000 a
cooperativa adquiriu considerável autonomia financeira, fazendo
com que parte de suas atividades, de seus investimentos e mesmo
da distribuição de sobras líquidas para os trabalhadores cooperados resultasse das receitas oriundas da comercialização de sua
produção.
As moradias dos cooperados foram construídas em forma
de agrovilas, sendo todas providas de energia elétrica e água encanada. As residências foram edificadas em lotes individuais de
18x25 metros e são de propriedade da cooperativa. Em termos
de qualidade de moradia, se no início do assentamento os trabalhadores residiam em barracos de lona, em 2003, 10 das 21 casas
da agrovila eram de alvenaria e as outras 11 de madeira, e, já em
2011 todas as moradias eram de alvenaria. Na cooperativa, as
refeições são feitas coletivamente em seu refeitório, com o objetivo de reduzir custos, otimizar o tempo disponível pelas famílias
para alimentação e proporcionar a integração dos cooperados.
A Copavi é vinculada à Confederação das Cooperativas de
Reforma Agrária do Brasil (Concrab), por meio da Cooperativa
Central de Reforma Agrária do Paraná (CCA-PR). Em 2011, a
Regional da CCA no noroeste do Paraná era representada pela
Brigada Iraci Salete Stronzake, constituída por núcleos de base
e era composta por sete assentamentos com 237 famílias e dois
pré-assentamentos com 50 famílias. No interior dessa brigada,
existe a Associação dos Assentados do Polo de Paranacity (Apolo) que conta com aproximadamente 150 trabalhadores associados. Em 2010, os integrantes da Apolo fundaram a Cooperativa de Agroindustrialização, Comercialização e Reforma Agrária
União Ltda. (Coral). Em 2011, a Brigada e a Apolo trabalhavam
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na elaboração de projetos para agroindustrialização nos assentamentos, contemplando a cooperação e a produção agroecológica
pelas famílias (Gonçalves, 2011).
A área física da cooperativa destinada à produção se encontra subdividida de forma a cumprir as exigências legais, da produção e também de uso coletivo. Os 96 alqueires da Copavi eram
utilizados da seguinte maneira: 28% para pastagens, 35% para
cana-de-açúcar ecológica, 20% de reserva legal, 5% de reserva
permanente, 5% de reserva energética, 4% para culturas diversas
e 3% destinado a infraestrutura social e centros de produção.
As atividades produtivas da cooperativa estão concentradas
em setores de produção, conforme orientação das cooperativas
de produção agropecuária do MST. O setor de leite e derivados,
que produz leite, iogurte, queijo e doce de leite e o setor de cana e
derivados, que produz cana in natura, açúcar mascavo, melado e
cachaça, eram responsáveis por 95% da receita comercial da cooperativa em 2010, como pode ser observado na tabela 1, a seguir.
Tabela 1 – Dados dos setores de produção da Copavi, em 2010, (média mensal)
Setor de produção

Unid.

Produção

Capacidade
instalada

Capacidade
utilizada

Participação no
faturamento

Cana e derivados
Derivados

Ton.

51,4

65

79,07%

77,43%

Leite e derivados

Lts.

17.385

120.000

14,49%

17,81%

Padaria

Un.

1.200

2.000

60,00%

2,51%

Vegetais in natura

Un.

2.500

5.000

50,00%

1,39%

Fonte: Gonçalves, 2011. Autoria própria.

O quadro de trabalhadores associados da cooperativa, em
2011, estava dividido em 53 cooperados, sendo 42 adultos (25
homens e 17 mulheres) e 11 jovens, distribuídos pelos setores de
produção. A cooperativa contava também com 19 empregados
contratados como força de trabalho assalariada, atuando especificamente na atividade de corte de cana-de-açúcar no setor de
cana e derivados.
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A estrutura organizacional está esboçada no organograma
da figura 1, seguido da descrição dos setores de produção e de
atividades sociais, que representam os aspectos econômicos e sociais, em suas dimensões técnica e política.
Figura 1 – Estrutura organizacional da Copavi

Fonte: Copavi. Autoria própria.

• Assembleia Geral: realizada mensalmente, é a instância
máxima de decisão na cooperativa, tendo suas deliberações acatadas pelos setores da cooperativa. Representa a confluência de
seus aspectos político e produtivo, sendo obrigatória a presença
de todos os trabalhadores associados, cada um com direito a um
voto.
• Conselho fiscal: composto por três trabalhadores associados eleitos a cada três anos, é um órgão independente do conse-
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lho deliberativo e se remete diretamente à Assembleia Geral. Tem
por atribuições resguardar o patrimônio da cooperativa, conferir
as horas trabalhadas pelos trabalhadores associados e fiscalizar
as atividades dos setores.
• Conselho deliberativo: forma a direção legal da cooperativa e é composto pelo presidente, secretário-geral, tesoureiro e
por todos os coordenadores dos setores. O conselho deliberativo
é eleito pelo voto secreto de todos os trabalhadores associados
para um exercício de três anos.
• Equipe Social: responsável por debater assuntos ligados
ao relacionamento entre os trabalhadores associados, promover
a coalizão em torno de objetivos comuns e equacionar problemas
mais sérios de relacionamento, quando já discutidos nos núcleos
das famílias.
• Núcleos Ademar e Roseli: são o suporte social da cooperativa. Aglutinam as demandas pessoais dos trabalhadores associados e organizam questões relevantes a serem apresentadas na
Assembleia Geral.
• Setores de produção: responde por toda a atividade produtiva, pela produção de gêneros tanto para o autoconsumo
quanto para a comercialização e está subdividido em:
a) cana e derivados: o setor que proporciona maior renda
monetária para a cooperativa e se divide nos seguintes segmentos: plantio e manejo de cana; corte de cana e agroindústria;
b) pecuária e produção vegetal: responsável pelas atividades de
produção de leite, laticínio e pela produção para sustento familiar;
c) apoio: responsável pela gestão de quatro segmentos, dentre eles o de vendas e comercialização, que é o elo de ligação da
Copavi com os clientes externos da cooperativa e o administrativo, que responde pela organização contábil das atividades da
cooperativa. O sub-setor também contém os segmentos de liberados – trabalhadores associados autorizados pela Assembleia Geral para realizarem atividades externas de formação ou da frente
de massas –, o de serviços e o refeitório e a padaria.
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A produção dos setores da cooperativa se destina ao autoconsumo das famílias associadas e para comercialização no
mercado regional, nacional e exportação. A composição da
receita financeira da Copavi, derivada da somatória das atividades nos setores de produção voltadas para a comercialização, pode ser visualizada na tabela abaixo, demonstrando
a evolução da receita em cada setor de produção, no período
2007 a 2010.
Tabela 2 – Evolução da receita da Copavi por setor de produção de 2007 a 2010
Atividades

2007 (R$)

2008 (R$)

2009 (R$)

2010 (R$)

Leite e Derivados

213.322,88

216.881,41

246.686,17

257.567,90

Cana e Derivados

523.038,96

383.336,416

365.434,90

435.567,30

18.255,95

22.827,75

23.247,27

24.550,15

Cachaça
Hortaliças

8.798,88

3.852,06

3.163,63

4.233,98

Panificados

37.408,10

27.529,50

29.456,72

33.568,21

Produtos de revenda*

41.760,53

39.162,02

32.797,09

37.544,61

Refeitório**

13.697,13

14.508,64

16.356,00

18.445,08

Serviços***

12.636,82

18.634,88

29.392,36

31.324,45

TOTAL

868.919,25

712.224,10

736.534,14

842.801,68

* A cooperativa realiza a compra sob encomenda de diversos produtos para os trabalhadores
cooperados. ** A cooperativa cobra apenas o custo das refeições servidas diariamente aos
trabalhadores cooperados. *** As receitas de prestação de serviços dos trabalhadores cooperados
liberados são repassadas à cooperativa.
Fonte: Gonçalves, 2011; Copavi. Autoria própria.

A Copavi pretende que suas atividades produtivas sejam
realizadasvisando à melhoria das condições de vida de seus trabalhadores cooperados e contribuir para a continuidade da luta
pela terra e pela justiça social para as famílias do campo. Daí
apresentarmos, a seguir, algumas dimensões sobre a gestão do
trabalho coletivo no seu interior, em especial, como se dá a democracia interna na cooperativa, o rodízio de cargos e funções
entre os trabalhadores associados, a jornada de trabalho, a remuneração do trabalho e, por fim, a formação cooperativista para
os seus trabalhadores associados.
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Democracia interna na Copavi
A democracia interna nas cooperativas tem respaldo na
coletivização da propriedade dos ativos, pois a representatividade do trabalhador associado, em princípio, deve ter lastro
na isonomia e não no montante de capital investido. Ademais,
a Lei 5794/71 determina que cada cooperado tem direito a um
voto na Assembleia Geral, instância última de deliberação sobre todas as ações da cooperativa, sendo referendada pelo quórum de trabalhadores cooperados presentes. Ainda segundo a
legislação, as decisões da assembleia respeitam uma determinação pela base, cabendo ao coletivo aprovar ou vetar as propostas oriundas dos órgãos de administração e conselhos, que
são responsáveis pela gestão da cooperativa, sendo compostos
por membros escolhidos dentre os diversos setores, com prerrogativa para elaborar propostas, submetê-las à assembleia e
executá-las em caso de aprovação. A participação efetiva dos
associados na gestão da cooperativa se dá via Assembleia Geral, fazendo com que o poder de mando real emane das decisões dos próprios trabalhadores cooperados, decisões estas que
devem ter seu estrito cumprimento pelos níveis administrativos,
também compostos por cooperados. Há dois sentidos na hierarquia do empreendimento: a Assembleia Geral é permeada pelo
caráter cooperativo dos trabalhadores associados e a execução
das atividades é permeada pelo caráter técnico dos conselhos e
setores.
O mecanismo de poder de deliberação, nas cooperativas
populares, é o inverso do praticado pelas empresas de capital.
Enquanto, nas cooperativas, a Assembleia Geral composta pelo
corpo de trabalhadores associados é soberana, nas empresas capitalistas os ordenamentos são expressos por um grupo de proprietários/acionistas ou seus representantes – o núcleo de gestão – e devem ser cumpridos pelos trabalhadores – o núcleo de
execução. Na cooperativa popular, espera-se que a direção se
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submeta à base; na empresa, a base deve se submeter à direção.
Como coloca Singer (2002), nas cooperativas autogestionárias,
as ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e as demandas e informações de cima para baixo. Os níveis mais altos
são determinados pelos mais baixos e responsáveis perante estes. A democracia na estrutura hierárquica em uma cooperativa
popular pode assegurar a igualdade entre seus trabalhadores
associados, que podem votar, participar do processo deliberativo do empreendimentoe também colaborar com a gestão,
quando são eleitos por seus pares, atuando junto a conselhos
e direção. Daí as relações democráticas na cooperativa serem
uma instância decisória e, muitas vezes, estas relações, se não
direcionadas sob o signo da cooperação, levam a deformações
na arquitetura da sua gestão, algo não raro no histórico do movimento cooperativista.
No caso da Copavi, a questão da democracia e das relações de poder no seu interior são decisivas para os desdobramentos da sua gestão, especialmente na sua organização coletiva
do trabalho, e as cooperativas tradicionais e populares assumem
atuações distintas nesta questão. Na Copavi, a estrutura democrática tem como órgão máximo a Assembleia Geral, composta
por todos os sócios e que ocorre uma vez a cada semestre, mas
pode ser convocada extraordinariamente pela direção em caso de
necessidade de consulta e deliberação da base dos trabalhadores
associados. Nas assembleias, são debatidos e votados assuntos
referentes à administração da cooperativa, investimentos, orientações da produção, organização do trabalho e vivência social,
unificando seus aspectos econômicos e políticos. A Assembleia
Geral, na percepção dos trabalhadores, seus associados, marca o
ápice da igualdade entre eles, havendo uma preparação anterior
com o debate das questões técnicas nos setores de trabalho e de
produção e das questões sociais nas equipes sociais e núcleos de
apoio, levando para a Assembleia posições e propostas para discussão e deliberação.
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O rodízio entre os cargos e funções na Copavi
Na Copavi, o corpo de associados apresenta pouca disposição para assumirem cargos de gestão e coordenação. Desse modo
a cooperativa, em Assembleia Geral, acaba tendo que avaliar as
qualificações, experiências e competências dos cooperados para
comporem a direção e o coletivo, se mobilizando para que estes cooperados assumam tais funções. De acordo com os trabalhadores associados, dentre as razões para a falta de iniciativa
em participar da gestão estão a ausência de preparo e formação
técnico-administrativa para desempenharem funções administrativas; a pouca ou nenhuma remuneração a mais por assumir
cargos na direção e coordenação e a resistência de alguns cooperados diante das responsabilidades dos cargos. Nesse sentido, a
participação inicial dos cooperados na constituição dos núcleos
sociais se apresenta como uma estratégia de inclusão dos cooperados na gestão da cooperativa, ainda que de início seja a gestão
dos assuntos ligados ao convívio, mas que transita para o envolvimento com a gestão da produção, da administração, dos negócios da cooperativa.
O esforço para que os trabalhadores associados se familiarizem com atividades de gestão, de coordenação, ainda que
inicialmente nos núcleos sociais, também se justifica pelo acúmulo de tarefas do corpo da direção, da coordenação e dos setores administrativos das cooperativas, que com poucos membros
não dão conta de executar totalmente suas tarefas. Na Copavi,
o setor administrativo tem ramificações e consegue realizar suas
atividades sem sobrecarregar o contingente de trabalhadores alocados nestas funções.
Alguns trabalhadores associados, em especial os mais antigos, argumentam que as atividades administrativas, burocráticas, não seriam atividades ‘produtivas’, por não estarem ligadas diretamente à produção agrícola ou ao seu processamento,
logo seriam atividades de fácil execução, pois sua realização não
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apresenta uma carga física excessiva a exemplo do trabalho na
lavoura ou na agroindústria. Os jovens deveriam assumir estas
funções, deixando o trabalho produtivo para os adultos, para
os mais experientes. Entretanto, o que pode haver é a resistência
dos cooperados mais antigos em se dedicar a tarefas diferentes
das que desenvolveram ao longo de tantos anos, como as tarefas
administrativas, que exigem conhecimentos teóricos sobre administração, matemática e contabilidade, além da utilização do instrumental ligado à informática, plataforma digital, em suma, do
computador.
A rotação na composição da direção é importante para a
democratização do poder, do controle sobre o empreendimento
entre a maior parte dos trabalhadores associados. A mudança
das pessoas que compõem o núcleo de gestão evita a formação de
um grupo permanente que esteja sempre na gestão do empreendimento, se impondo como uma típica elite que tem a legítima detenção do poder pelo simples fato de estar no poder (Faria, 2011),
imprimindo suas posições para os demais membros do coletivo e
afastando o ambiente gerencial, administrativo, do ambiente da
produção. O distanciamento entre gestão e execução contribui
para a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, impedindo que os princípios da politecnia se apliquem no
interior das cooperativas, como o que se verifica nas empresas
capitalistas e nas cooperativas tradicionais. O rodízio de funções,
quando fica restrito aos setores da produção efetiva, permite a
atuação dos trabalhadores apenas nas atividades de execução
fundadas no trabalho manual, no trabalho pesado, sem um contato com a gestão da produção dos setores e da cooperativa como
um todo, sem participar do processo decisório estratégico.
A contribuição efetiva dos trabalhadores associados na execução das atividades, na coordenação dos setores de produção,
nos núcleos sociais, no setor de administração e na direção permite o contato com ferramentas de gestão que são fundamentais
para o desenvolvimento do empreendimento. Estas ferramentas,
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com sistemas de informação, controle da produção, são muito
úteis nas atividades de produção para comercialização, em que
o planejamento é fundamental para a inserção e permanência no
mercado tradicional, de onde vem parte considerável da renda
monetária da cooperativa. A base para a integração entre gestão
e execução passa pelo domínio da realização de diferentes tarefas
no interior de cada setor, da produção que viabiliza a existência
material das cooperativas. A rotação dos membros da direção,
da coordenação, acompanha a rotação no interior dos setores de
produção, no rodízio intra e interssetorial, o que leva a um maior
domínio de diversas atividades de trabalho e a possibilidade ampla de atuação em funções que não se limitam à execução de uma
tarefa.

Jornada de trabalho e remuneração
Na Copavi, a jornada de trabalho, definida pelo coletivo
em Assembleia Geral, tem igual duração para as atividades nos
setores de produção, administração e para as atividades de gestão. Na tabela 3, estão descritas a duração média da jornada de
trabalho, a diferença na jornada entre gêneros, idade, a jornada
nos fins de semana e a sua duração máxima.
Tabela 3 – Jornada de trabalho nas cooperativas populares pesquisadas
Jornada de trabalho parcial e total, em horas diárias

Copavi

Homens

Mulheres

Jovens

Fins de
semana

Limite

Jornada
semanal

9

9

4

4

11

49

Fonte: Cooperunião; Copavi, Coopan, Copava. Autoria própria.

A jornada de trabalho também é flexível, pois ocorre o deslocamento de trabalhadores para setores com demandas urgentes, especialmente no limiar dos prazos de entrega da produção
comercial, com extensão da jornada de trabalho em atividades da
produção, mesmo que esporadicamente, mas que chega a mobi-

90

Caio Luis Chiariello e Farid Eid

lizar grande número de trabalhadores de outros setores. O controle da jornada de trabalho e das horas trabalhadas é feita pela
coordenação dos setores, que tem a prerrogativa de organizar
o processo de trabalho após debaterem com os trabalhadores
de cada setor e apreciarem as necessidades da produção dos demais setores, remanejando trabalho para otimizar a produção da
cooperativa.
Como se trata de uma cooperativa de trabalhadores associados, o coordenador não possui uma autoridade que emana
de seu cargo, sendo mais um trabalhador com responsabilidades
adicionais de melhor distribuir as tarefas e controlar a produção
e as horas trabalhadas. Além do mais, o rodízio nos cargos de
coordenação colabora para dissipar qualquer postura hierárquica que subjugue os demais cooperados. A jornada de cooperados
que desempenham funções diretivas e de coordenação também é
fragmentada, pois ao longo de uma jornada de trabalho podem
atuar na coordenação e execução da produção e na direção da
cooperativa. Uma posição comum entre os trabalhadores associados das cooperativa é de que a jornada de trabalho é muito
extensa, deixando pouco tempo disponível para o lazer.
A Copavi, em 2011, definia o valor da hora trabalhada em
aproximadamente R$ 2,50, com um rendimento monetário médio de R$ 500,00 por trabalhador associado ao mês. Embora o
valor da hora tenha considerável variação para cada atividade,
a renda familiar pode ser superior a R$ 1.500,00 por família
com 3 associados. A cooperativa tem uma política de produção e
distribuição de vários produtos para o consumo das famílias. O
café da manhã e o almoço de segunda a sexta-feira é fornecido
no restaurante do assentamento e apenas o custo é repassado aos
trabalhadores associados. A cooperativa também fornece moradia e água para os cooperados.
Entre os cooperados, um importante debate diz respeito à
contabilização das rendas em cada atividade de trabalho e leva
em conta a atuação de cada trabalhador associado nas responsa91
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bilidades, nas cargas de trabalho assimiladas, mas leva em conta
principalmente a importância das tarefas para a agregação de
valor na produção. Em 2011, a cooperativa utilizava o número
de horas individuais trabalhadas para montar a remuneração de
cada associado, dando peso diferente para o valor da hora de
acordo com as diferentes atividades desenvolvidas, com valor menor para tarefas de produção de gêneros primários e valoração
maior para funções de direção e para tarefas na agroindústria.
Vale observar que a cooperativa já utilizou outros mecanismos
de remuneração, como pode ser visto na tabela 4:
Tabela 4 – Remuneração do trabalho na Copavi

Copavi

Forma de
remuneração do
trabalho

Critérios

Formas de
remuneração
aplicadas antes

Por horas
trabalhadas com
diferenciação

Conforme exigência de
cada atividade de trabalho,
considerando: esforço físico,
postura, exposição ao calor
e ruídos, risco de acidente,
insalubridade, atuação
externa, conhecimento, nível
de decisão, responsabilidade,
relacionamento com sócios,
relacionamento com terceiros.
Cada item é ponderado de
1 a 10, sendo somados em
cada atividade e calculado na
aferição da hora trabalhada.
Também há um adicional
de 5 a 20% no valor da hora
trabalhada para quem assume
algum cargo.

Por dia de
trabalho,
por hora
trabalhada sem
diferenciação

Fonte: Copavi. Autoria própria.

Outro ponto que gera um intenso debate dentro da Copavi
diz respeito ao assalariamento de trabalhadores externos. Várias
atividades são feitas com contratação de profissionais de fora da
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cooperativa, para serviços específicos e temporários. Em 2011,
ela praticava o assalariamento de 19 trabalhadores dedicados exclusivamente ao corte da cana-de-açúcar para o setor de cana e
seus derivados. A existência do assalariamento na cooperativa
não é recente e gera posições divergentes a este respeito. Para
alguns sócios, o assalariamento é inevitável, em razão da falta
de mão de obra interna e da intensidade do trabalho no corte da
cana, além do que, os assalariados possuem experiência nesta
atividade, apresentando uma produtividade do trabalho elevada
e muitas vezes tendo uma remuneração superior à renda dos próprios cooperados. A tabela 5 mostra as formas de utilização de
mão de obra externa:
Tabela 5 – Força de trabalho contratada na Copavi
Utilização de força de trabalho externa
Modalidade
Periodicidade
Atividades
Diaristas

regime informal por
dia de trabalho

serviços acessórios à produção
agrícola, edificação, limpeza e
outros

Profissionais
liberais:

contratados
serviços de contabilidade,
para elaboração
arquitetura, engenharia,
de projetos
assistência técnica para produção
específicos com
e manejo, consultoria, entre outros
duração estipulada

Assalariados
regime CLT

os assalariados
com carteira de
trabalho assinada
são contratados
por tempo
indeterminado

Copavi

serviços exclusivamente de corte
de cana

Fonte: Copavi. Autoria própria.

Formação cooperativista
As cooperativas, em sua gênese, se caracterizam como organizações distintas das empresas típicas capitalistas, questionando
a distância entre os que gerem e os que são geridos no modo de
produção capitalista. Esta distância está fundada, entre outros
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elementos, no domínio dos conhecimentos acerca da produção e
da gestão dos empreendimentos pelos proprietários dos meios de
produção ou por seus designados, gerando políticas de formação
distintas para a classe de proprietários e gestores e para a classe
de executores da produção.
Os conceitos de cooperação e associação foram historicamente importantes na formação das cooperativas como ferramentas para obtenção de vantagens coletivas. No caso das cooperativas brasileiras, o delineamento da gestão das cooperativas
tradicionais se aproximou do modelo das empresas de capital,
assimilando a orientação para uma formação dos quadros ligados ao planejamento e gestão diferentemente da formação dos
trabalhadores ligados à execução da produção. Mesmo adotando
tal orientação, as cooperativas tradicionais não deixaram de contemplar, ao menos no âmbito do discurso, a introdução da temática do cooperativismo na formação de todos os seus integrantes,
de sócios a funcionários.
Em 2011, na Copavi, todas as crianças, adolescentes e jovens frequentavam a ciranda infantil, a pré-escola, ensino fundamental e médio. A cooperativa contava com três cooperados frequentando os cursos superiores de Serviço Social, Tecnólogo em
Gestão de Cooperativas e Ciências Contábeis e havia, entre seus
quadros, dez trabalhadores associados com formação superior.
A unicidade da formação política e técnica é considerada
uma estratégia para a manutenção do coletivo e sua continuidade, pois contribui para reforçar os seus aspectos social e econômico. No âmbito da formação política, os trabalhadores associados tiveram um contato com as discussões teóricas e políticas
no interior dos movimentos sociais e, posteriormente, nos assentamentos e cooperativas. A formação política é muito cara aos
cooperados, pois remete à motivação original do coletivo, ao seu
posicionamento dentro da sociedade como movimento social de
resistência e que desenvolve a produção, prosseguindo na luta
pela reforma agrária para construção de uma sociedade mais jus94
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ta. Aliada a esta primeira formação política, a formação técnica
se mostrou indispensável para o aprimoramento da produção nas
cooperativas, de início na produção para o sustento das famílias
e, depois, na introdução das cadeias produtivas agroindustriais,
sendo o elemento crucial para o desenvolvimento da atividade
industrial. Nas cooperativas a preocupação com a educação política e profissional se manifestou através do empenho ao longo
dos anos para universalizar a educação e a escolarização entre
as famílias dos cooperados, promovendo a inserção de todas as
crianças e jovens no ensino formal e dando oportunidade para os
adultos retomarem os estudos interrompidos.

Considerações Finais
Há uma questão central na análise da trajetória de uma
cooperativa popular, aqui no caso, a Copavi: a organização do
trabalho associado e a autogestão não tem como objetivo o simples ajuste econômico para obtenção de lucro. Nesse sentido, ela
foi concebida como uma consequência do processo de amadurecimento político dos movimentos sociais ligados à luta pela reforma agrária, sendo estratégica como instância coletiva de afirmação da conquista da terra e do desenvolvimento das forças
produtivas dos trabalhadores sem as amarras do capital.
Esta concepção inicial das cooperativas populares, como
uma extensão de um movimento social que pratica atividades
econômicas primárias, se transmutou em uma concepção de empreendimento econômico baseado na cooperação e tem no desenvolvimento de suas forças produtivas a garantia para sua continuidade, buscando a melhoria da qualidade de vida para seus
sócios e suas famílias. A Copavi assumiu este desafio, investindo
na agroindústria e estabelecendo relações com o mercado.
Na Copavi, há uma tendência de intensificação da produção agroindustrial em substituição às atividades primárias para o
autoconsumo. A cooperativa tem como prioridade o aumento da
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produção via aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar
e dos derivados do leite em escala comercial e se projeta para mobilizar a maior parte de sua capacidade de trabalho na agroindústria, reduzindo a produção agrícola primária. Esta postura vem
da necessidade de aumento na renda dos sócios, que se encontra
aquém do desejado, e da possibilidade de aproveitar os jovens com
formação técnica nos postos de trabalho que irão surgir na agroindústria. Para os sócios da cooperativa, uma questão importante é
a falta de mão de obra para as atividades ligadas à produção industrial, levando à utilização de força de trabalho externa assalariada
como parte do processo de inserção da cooperativa na agroindústria. Mas, internamente, a adoção do assalariamento não é uma
unanimidade, embora justificada pelos que defendem o crescimento econômico da cooperativa pela via da produção comercial. A
discussão sobre a questão do assalariamento nas cooperativas populares é de extrema relevância para os rumos da sua organização
do trabalho e mesmo para a unidade do coletivo.
Outro ponto relevante é que a Copavi está na sua segunda
geração de sócios, ou seja, os filhos e filhas dos fundadores da
cooperativa. As experiências da luta pela terra, do tensionamento da ocupação, regularização dos assentamentos, fundação das
cooperativas, são menos presentes para os jovens que estão assumindo as atividades de gestão e de execução do trabalho. Muitos jovens possuem formação superior, são familiarizados com
ferramentas de gestão sofisticadas e, reproduzem, muitas vezes,
as ideias e conceitos da administração da produção e da gestão
de pessoas vindos da literatura acadêmica. O que se observa do
estudo é que a cooperativa é um empreendimento em constante transformação, quer das linhas de produção, quer da organização do trabalho. A dinâmica da cooperativa, inclinada para
agroindústria, para a produção de mercadorias para o comércio,
nos ambientes de competição, pode levá-la a assumir uma orientação exclusiva para o mercado, subordinando o aspecto social
e coletivo ao aspecto econômico. O cuidado na manutenção dos
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princípios cooperativos, da autogestão e de seu caráter de movimento social pode permitir que a cooperativa equilibre o desenvolvimento das forças produtivas, gerando renda, sem abrir mão
de seu compromisso com a qualidade de vida de seus sócios e de
seu caráter coletivo e autogestionário.
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Cooperação e cooperativismo do MST de
São Paulo: uma análise das ações do Estado
capitalista que bloqueiam o potencial educativo
do trabalho associado
Henrique Tahan Novaes
João Henrique Pires
Douglas Rodrigues Silva

Introdução
Desde os anos 1970, estamos presenciando uma ofensiva
do capital. Em Novaes et al. (2015), delineamos as principais
dimensões desta ofensiva: a) pressão para a livre circulação do
capital financeiro resultando na reestruturação produtiva do
campo e da cidade; b) inovações tecnológicas que intensificaram
a produção e a diversificação das mercadorias; c) expansão do
capital em direção a setores e campos ainda não sujeitos à plena
mercantilização, como a saúde e a educação, com uma onda de
privatizações, que elevou o ciclo da mercantilização a um novo
patamar; d) implementação de processos de relocalização e terceirização das corporações.
O Estado de São Paulo é um dos Estados privilegiados da
federação para observação desta ofensiva, em especial a reestruturação do campo e a (im)possibilidade de uma reforma agrária
que tenha como alicerce a cooperação, o cooperativismo/associativismo e a agroecologia nos assentamentos.
Este capítulo foi dividido em duas partes. A primeira parte
faz um breve retrospecto histórico da economia política do cam-
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po no Estado de São Paulo. A segunda parte mostra os limites e
as contradições da cooperação e do cooperativismo, nos assentamentos do MST, diante da nova ofensiva do agronegócio no Estado. Encerramos o capítulo com algumas considerações finais.
Cabe sublinhar que ele foi escrito para jovens que pretendem se
tornar “técnicos” em agroecologia. Procuramos simplificar alguns conceitos e análises sem cair em simplismos. Também gostaríamos de destacar que se trata de uma pesquisa em andamento
que tem como objetivo analisar as características, a natureza e
as contradições da cooperação e do cooperativismo do MST, em
São Paulo. O capítulo, que ora apresentamos, é o resultado parcial da pesquisa sobre as ações do Estado capitalista quanto ao
cooperativismo e ao associativismo.

Do complexo cafeeiro à expansão do agronegócio
no Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo passa a ter destaque no cenário nacional no século XIX, com a consolidação do complexo cafeeiro
e da indústria nascente (Cano, 2005). Para isso, a importação de
mão de obra italiana e espanhola tornou-se fundamental (Martins, 2009). Não por coincidência, 15 dias após a abolição do
tráfico negreiro, as oligarquias brasileiras proclamam a lei de terras, em 1850.1
A consolidação do complexo cafeeiro levou à expansão das
ferrovias no Estado de São Paulo, e teve, principalmente, três
eixos. Para ilustrar, poderíamos citar a grande região de Bauru,
Marília e Presidente Prudente. Em pleno século XX, assistimos
1

Clovis Moura (2014) também observa que, na segunda metade do século
XIX, as lutas contra a escravidão já estavam num novo patamar, e isso
modificou a história do negro no Estado de São Paulo. Para o caso de São
Paulo, cabe destacar a história de Luiz Gama. Nasceu na Bahia, foi cativo,
poeta e advogado. Viveu 42 anos em São Paulo e lutou pelo fim da monarquia e pela abolição do trabalho escravo no Estado. Morreu em 1882, seis
anos antes da abolição do trabalho escravo. Ver Moura (2014).
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à chacina de índios, ao desbravamento das terras, à expulsão de
posseiros, à grilagem de terras e à instalação de grandes propriedades para produção de café e algodão (Monbeig, 1984, Pereira,
2005). José Teodoro, um mineiro de Pouso Alegre, comprou as
terras da região, gerando aglomerações urbanas que cresciam à
medida que as ferrovias chegavam a região.
Com a crise da bolsa de valores de 1929 e com a Revolução
de 1930, entramos num outro momento histórico. Wilson Cano
observou as “raízes da concentração industrial” no Estado de
São Paulo. Foi aqui que surgiram os principais bancos, comércio
e indústrias do país. O surgimento da indústria – ainda que tardio – levou à criação das condições gerais para a sua produção e
reprodução. Levou à criação de um tímido sistema educacional,
criação do Senai/Sesi e das escolas técnicas federais, criação da
USP e das faculdades isoladas no interior (Saviani, 1998). Junto
com estas, a criação da uma política habitacional centrada nas
vilas operárias e no controle dos preços dos aluguéis (Bonduki,
1999). Francisco de Oliveira (2004) também destaca a taxa de
câmbio, subsídios e inúmeras políticas estatais favoráveis à industrialização. Com isso, os recursos vindos do café eram “drenados” para a consolidação do parque industrial. Carone (1981),
por sua vez, sublinha o atrelamento dos sindicatos ao Estado
como forma de evitar e enquadrar as demandas do proletariado
nascente dentro dos marcos do capital.
Do ponto de vista político, Ianni (2009) observa que a elite
paulista reagiu rapidamente à perda do controle do Estado para
Getúlio Vargas. A Revolução de 1932 significou a tentativa das
classes paulistas de retomada do controle do Estado. Ainda para
Ianni (2009), de 1930 a 1955, tivemos um breve momento de
florescimento de um capitalismo autônomo, que rapidamente se
converteu num capitalismo associado, tendo os centros de decisão determinados fora do país. Para ele, o capital estrangeiro passou a determinar os rumos da nação, algo que ficou mais nítido
a partir do golpe de 1964.
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Lembremos que, no período 1950-1964, há um acirramento da luta de classes no país. Lutas do proletariado nascente por
melhores salários e condições de vida num país com inúmeras
marcas da escravidão, lutas por terra num país dominado por
latifúndios, reforma urbana num país que trocou a senzala pela
favela, reforma e criação de universidades atreladas ao desenvolvimento nacional. Lutas pela expansão do ensino público e laico,
como as puxadas por Florestan Fernandes e seus amigos, campanhas de alfabetização, com destaque para Paulo Freire. Campanhas como o “petróleo é nosso”, lutas para a formação do sistema Eletrobrás, dentre tantas outras. Glauber Rocha tornou-se
o ícone do Cinema novo, Sérgio Ferro da Arquitetura nova, os
alunos de Nelson Werneck Sodré da História nova. Estas lutas
marcaram o cenário do momento mais bonito e delicado de nossa história.
Uma aliança entre EUA, burguesia industrial, Igreja Católica, grandes latifundiários e parcelas dos empresários – com grande peso da elite paulista, levou à derrubada de João Goulart em
31 de março/1º de abril de 1964. Lembremos que, nos anos 1960,
o Ipes-Ibad já preparavam o golpe. Tivemos também inúmeras
manifestações de rua como aquela da “tradição, família e propriedade”, campanhas de ódio aos “comunistas”, dentre outras
(Dreyfus, 1981).
Os historiadores marxistas são unânimes em observar que
a ditadura civil-militar representou uma grande ruptura histórica. A esquerda da USP, da UNB e tantas outras universidades
federais foram dizimadas, as lutas por terra estranguladas, partidos e sindicatos de esquerda colocados na ilegalidade, exílios,
tortura e morte do pensamento crítico, “escanteamento” da esquerda da Igreja Católica, fim das Ligas camponesas... (Fernandes, 2006; Novaes, 2012).
A reestruturação do campo paulista, isto é, a “modernização consentida” – segundo Florestan Fernandes – levou à instalação ou ampliação de grandes corporações produtoras de
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agrotóxicos, de adubos sintéticos e de tratores. Para que a “modernização” do campo se consolidasse foi preciso uma pesada
mão do Estado para criar as condições gerais de expansão do
campo: crédito baratíssimo para a compra de máquinas e equipamentos, assistência técnica para a implementação da “revolução
verde”, financiamento da exportação, repressão aos sindicatos
do campo, extermínio das guerrilhas, reforma ou criação de universidade estatais tendo em vista a adequação do currículo aos
ditames da “revolução verde” etc.2
Ainda nessa história, poderíamos destacar a marcha dos
gaúchos rumo ao oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. A história não para aí, pois até
mesmo na Bolívia eles chegaram. Cenas de matança de índios,
posseiros, grilagem de terras, controle da política regional pelos grandes fazendeiros, mais uma vez, apareceram na nossa
história.
No debate da reestruturação do campo, Nelson Werneck
Sodré (1995) destaca as contradições do Proálcool. Para ele, se
por um lado, o Proálcool significou, naquele momento, a produção de energia nacional, por outro, levou à concentração da
propriedade e da renda. De fato, no frigir dos ovos, esta política
favoreceu a formação de grandes grupos de usineiros, com um
enorme poder de decisão dos rumos do capitalismo brasileiro.
A explosão de inúmeras manifestações e lutas, a partir da
segunda metade dos anos 1970, levou à estratégia – por parte
das nossas elites – de uma transição gradual, lenta e segura. Essa
estratégia foi vitoriosa, gerando uma transição da ditadura para
a “democracia” sem grandes rupturas, democracia esta cada vez
mais comandada pelo capital financeiro. O controle dos postos
estratégicos do Estado, pelo capital, limitou o poder do chamado “novo sindicalismo”, do PT e PMDB, da CUT, do MST, do
2

Para este debate, ver Delgado (1985), Tolentino (2011), Sampaio Jr. (2013)
e Novaes (2012).
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Andes, dentre outras instituições que tentaram recompor as lutas sociais clássicas em um país rasgado por inúmeras contradições sociais. Quando achávamos que iríamos vencer a transição
segura, tendo como ponto alto a Constituição de 1988, a Globo elegeu Collor que, junto com as corporações cada vez mais
transnacionalizadas e reestruturadas, jogou o povo novamente
na lona. A maior parte das conquistas formalmente inseridas na
Constituição foi negada, na prática, aos trabalhadores brasileiros. Para se ter uma ideia, nos anos 1980, o Pontal do Paranapanema torna-se um dos maiores palcos de luta por terra no Brasil.
De um lado, terras griladas por fazendeiros e corporações com
conivência do Estado e, do outro, o povo sem-terra.
Nos anos 2000, dentro do “Projeto Brasil Grande Potência
ornitorrinca” do lulismo (Novaes, 2014), a cana-de-açúcar, que
já ocupava 50% do território do Estado de São Paulo, passa a
ocupar 80%. O Estado de São Paulo deixou de ser uma grande
plantação de café para se tornar um grande canavial. A cana
se tornou uma espécie de ouro “transparente”. Lembremos que
Lula afirmou, em 2005, que a cana seria a salvação da lavoura
brasileira. Para exemplificar, a rentabilidade do ouro “transparente” levou à instalação de mais de 80 usinas em São Paulo,
Goiás, Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul.3
Mas é preciso salientar, também que se, até os anos 1970,
a luta se dava contra “fazendeiros chapeludos” (como certa vez
afirmou um membro do MST), a partir de agora a luta se dá
contra fazendeiros e corporações transnacionais que passam a
investir, principalmente, no mercado do álcool e do eucalipto,
comprando ou controlando as terras paulistas e colocando a luta
de classes num outro patamar, muito mais complexo.
O controle produtivo-econômico do agronegócio vai se manifestar nos aparelhos reprodutivos-políticos-ideológicos. No
3

Para saber mais sobre este debate, ver o capítulo de Angelo Diogo Mazin,
neste livro.
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que se refere ao Judiciário, não são poucos os estudos que demonstram as mil e uma manobras para retardar a criação de
assentamentos, que mostram o questionamento dos já existentes
e todas as possibilidades jurídicas para dificultar e bloquear o
surgimento de novos.
Na educação, Lamosa (2013) chama a atenção do ensino
do agronegócio nas escolas de Ribeirão Preto. Acreditamos que
a pedagogia do “desenvolvimento sustentável” ganha força, se
colocando ao lado das pedagogias da “afetividade”, “tolerância”
e “empreendedorismo”, muito difundidas pela Secretaria da Educação do Estado São Paulo, como parte do novo dicionário do
capital.
Em análise preliminar do currículo do ensino médio, concebido pelos intelectuais orgânicos do capital, é possível perceber a
ausência de uma crítica radical à produção destrutiva, isto é, uma
análise pouco adequada para a percepção e luta contra a transgenia, agrotóxicos, adubos sintéticos e seu pilar fundamental – o
controle das terras pelo capital. Ao contrário, os cadernos do aluno e do professor falam em sociedade do conhecimento, evolução
da ciência, pairando na mente dos jovens trabalhadores da escola
pública a ideia de uma simples “escolha” entre produtos orgânicos e transgênicos. “Você decide”, desde que não lute contra as
corporações donas das terras e os latifundiários e, muito menos,
lute contra o pacote da “revolução verde”.
Uma das particularidades do Estado de São Paulo é que o
mesmo partido – o PSDB – comanda uma coligação desde 1994.
A dita socialdemocracia paulista promoveu uma ampla contrarreforma do Estado, alicerçada em privatizações, mercantilização
da educação e readequação do complexo de ensino superior e
pesquisa, reforma das escolas técnicas, expansão do encarceramento em massa, das parcerias público-privadas e das organizações sociais (Sanfelice, 2010; Novaes, 2014).
Molina, Arelaro e Wolf (2015) também destacam o incisivo
assédio de empresas monoculturas, vinculadas ao agronegócio,
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às escolas do campo.4 Esta situação, que se repete em muitos lugares, pode ser emblematicamente traduzida pelo texto que trata
da situação das escolas do campo no município de Teodoro Sampaio, na região do Pontal do Paranapanema. Neste município, a
empresa denominada “Usina Odebrecht Agroindustrial”, a partir
de diferentes estratégias de envolvimento do poder público municipal; de membros da comunidade; de lideranças e de agentes
da escola, através do “Programa Energia Social para a Sustentabilidade Local”, tem conseguido se inserir nas escolas do campo
da região disseminando e promovendo contravalores entre os docentes, os discentes e a comunidade, enaltecendo os “benefícios”
do agronegócio para o território, dificultando a compreensão das
imensas contradições que sob este modelo agrícola se escondem.
Uma das mais perversas tem sido o convencimento da juventude
das áreas de reforma agrária da região, de abrir mão da maior
vitória alcançada com a luta pela terra, que significa o domínio
deste meio de produção, convencendo esta juventude a vender
sua força de trabalho a estas empresas monocultoras, conseguindo, inclusive, que muitas famílias acabem arrendando seus lotes
para estas mesmas empresas.
Ao mesmo tempo, se dá a criminalização dos movimentos
sociais. Lembremos apenas a reação do Estado ao caso Cutrale-MST, em Iaras, da tragédia do Pinheirinho, a repressão nas manifestações pelo Passe Livre, em 2013, e as inúmeras ações de
“pelourização” das demandas sociais nos últimos anos. A frase
de um ex-presidente paulista Washington Luis torna-se novamente atual: “questão social é questão de polícia”. Para ilustrar, lembremos que foi um paulista – Domingos Jorge Velho – o encarregado da destruição do Quilombo de Palmares.
4

Não poderemos abordar, neste artigo, as ações do MST relacionadas à escolarização, qualificação, formação de técnicos em administração de cooperativas, dentre outros. Para este debate, ver Cerioli (1997), Menezes Neto
(2001), Leandro (2002), Dalmagro (2003), Caldart (2004), Dal Ri e Vieitez
(2008) e Vendramini e Machado (2013).
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Do outro lado do front, professores pedindo “menos bala e
mais giz”, sem-teto lutando por “mais direitos e menos direita”,
atingidos por barragens dizendo “água para a vida e não para a
morte”. Como as frações do capital que comandam o Estado de
São Paulo não têm mais no seu horizonte soluções republicanas,
a solução recorrente é a solução policial (Novaes, 2014).
Para nós, é neste contexto que devem ser analisadas as políticas mínimas para os assentamentos e máximas paras as corporações financeirizadas, isto é, um projeto de obstaculização da
reforma agrária e aniquilamento dos movimentos sociais anticapital. Para os assentamentos duramente conquistados, políticas
estatais esparsas, lentas, inadequadas, desconectadas, difusão de
uma visão utilitarista do cooperativismo e associativismo pelo
Governo Federal e Estadual, agroecologia exótica, sem ser o pilar fundamental da política agrária. Por outro lado, políticas de
“inovação”, políticas para a expansão e instalação das usinas de
açúcar e álcool, parques e polos industriais, especulação imobiliária em regiões estratégicas para o capital financeiro, como
Campinas, Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Araçatuba, Vale
do Paraíba.
Diante deste cenário de ofensiva do capital, é pouco provável que a cooperação, o cooperativismo e a agroecologia possam
florescer, conforme veremos na seção a seguir.

A concepção da cooperação pelo MST
As lutas e resistências ao trabalho escravo e contra as mazelas do monopólio da terra fazem parte da nossa história (Moura,
2010). Diversas experiências de resistência como o Quilombo dos
Palmares (ao final, destruído em 1695), Canudos (1887), Cabanagem (1840), Contestado (1916) e Ligas Camponesas (1947 e
1964) foram duramente reprimidas pelo Estado brasileiro, representante do pacto das elites conservadoras-latifundiárias e com o
capital estrangeiro.
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Para se ter uma ideia, na região de Ribeirão Preto, surge a
Liga Camponesa de Dumont, sob intermédio do PCB. Foi puxada por João Guerreiro Filho, Pedro Salla, Miguel Bernard e Vitório Negre militantes defensores dos interesses dos camponeses.
Em 1947, após a entrada do PCB na ilegalidade, a casa da família Guerreiro foi invadida e revistada (Welch, 2010, p. 131-132).
Welch (2010) observa que o aumento da popularidade do PCB
entre, 1945 e 1947, e seu sucesso eleitoral levaram o governo a
tornar o partido clandestino, em maio de 1947, e as ligas foram
gradualmente reprimidas. E continua:
Em 9 de maio, a polícia invadiu o partido na sede da UGT
e confiscou uma longa lista de aparelhos políticos e material organizacional, inclusive seis convites vermelhos para
os ‘Trabalhadores rurais de Barrinha’, um estatuto para os
‘Trabalhadores assalariados agrícolas’ e dois recibos mensais para membros da Liga Camponesa de Dumont. Dentro
de um dia, a polícia invadiu a casa dos pais de Guerreiro
e levou os materiais da liga que ele havia deixado lá. Seis
policiais saquearam a casa do camponês Pedro Salla, mas
não foi encontrado nenhum documento (...) (Welch, 2010,
p. 145).5

O surgimento do MST e de outros movimentos sociais que
impulsionaram o processo de “redemocratização” do país nos
anos 1980, através de ação direta dos trabalhadores e trabalhadoras (com a tática de ocupação do latifúndio improdutivo), recoloca a luta pela terra como algo ainda latente no cenário do
Estado brasileiro, que, mesmo reprimindo duramente essas lutas,

5

“Em setembro de 1949, no município de Tupã, uma reunião de militantes
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que tratava da realização de um
congresso de trabalhadores rurais da Alta Paulista, foi violentamente reprimida pela polícia. Morreram três comunistas e um policial no confronto.
Apesar da grande repercussão nacional obtida naquele momento, o episódio foi relegado ao esquecimento na história da cidade” (Lima, 2009).
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não conseguiu conter a reorganização da classe trabalhadora no
campo.6
Essa postura forte de luta e ocupação de terras por parte
dos trabalhadores organizados, particularmente no MST, forjou a conquista de vários assentamentos destinados à reforma
agrária. Os territórios conquistados sobre a influência organizativa do MST lutaram para se manter e progredir de forma mais
ou menos independente, não subordinados ao agronegócio e ao
grande capital.
Considerando que os assentamentos estão imersos num espaço mais amplo e de cunho capitalista, os territórios conquistados não estavam, e não estão, imunes à ofensiva do capital e
a uma possível reconcentração dos assentamentos, caso nenhuma ação de organização socioprodutiva alternativa seja tomada
(Christoffoli, 2012).
Após a conquista dos primeiros assentamentos, ficou cada
vez mais claro para a militância do MST que a questão da luta
pela terra não podia se limitar apenas à conquista do assentamento; o capital não aceitaria cedê-lo sem resistência, sem que
tentasse colocá-lo sob sua lógica de funcionamento e quando
não, retomar aquele território perdido. Destacamos o processo
de capitalização do campo, incentivado via a revolução verde e
todas as suas etapas, durante a ditadura militar, que teve um
grande impacto na organização produtiva do Brasil, e pode-se
considerar que os trabalhadores sem-terra não estavam imunes a
esse processo de industrialização dependente e de mercantilização do campo brasileiro.
Nessa conjuntura, o Movimento indicou, além da ocupação
e conquista de territórios, a necessidade de organizar e potencializar a produção nas áreas de assentamento já conquistadas,
a postura tomada foi o “desenvolvimento da cooperação como
forma de ação estratégica em vista do avanço do capital sobre as
6

Ver Martins (2004), Stedile (1999) e Rodrigues (2013).

109

Cooperação e cooperativismo do MST de São Paulo: uma análise das
ações do Estado capitalista que bloqueiam o potencial educativo do trabalho associado

áreas reformadas, mas também como ensaio para a organização
futura da agricultura numa sociedade socialista (Christoffoli,
2012, p. 171).
Destaca-se que, num primeiro momento – entre 1979 e
1983 –, a organização da luta pela terra teve grande influência da
Igreja Católica, numa dinâmica em que se difundia uma lógica
de “Terra de Deus, terra de irmãos”. Assim, não se pensava numa
organização produtiva na perspectiva de resultados econômicos,
mas numa perspectiva mais de divindade ligada à lógica da Igreja
(Mateus, 2015).7
(...) organizados em unidades familiares com pequena escala produtiva, baixa intensidade do uso de capital, tecnologias intensivas em trabalho, ‘baixo’ desenvolvimento das
forças produtivas e quase nenhuma inserção nos mercados,
se tratava de uma economia de subsistência complementada pela inserção no mercado de uma ou duas linhas de
crédito (Christoffoli, 2012, p. 172).8

A concepção era de que todo mundo deveria trabalhar junto, dividindo o que tem, e trabalhar pensando primeiramente na
subsistência. Nessa dinâmica, criaram-se pequenas associações,
não com um objetivo econômico, mas com a finalidade de construir uma comunidade camponesa católica. No entanto, o crescente movimento de massa no campo e a abertura política nos
anos 1980 levou o MST a um envolvimento político, de luta,
ocupações e conquistas que transcende a concepção da Igreja,
levando o MST a discutir sua própria concepção de cooperação
(Mateus, 2015).
Christoffoli (2012) salienta que as primeiras experiências
de associativismo, apesar de vital para a sobrevivência dos trabalhadores, não conseguiram alcançar níveis elevados de abrangências, muitas iniciativas foram inviabilizadas pelas dificuldades
7
8

Ver também Stedile e Fernandes (2005).
Ver também Cerioli e Martins (1999) e Martins (2004).
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impostas pela burocracia estatal e, principalmente, pela lógica
de produção capitalista (acesso a capitais, tecnologias e gestão).
As dificuldades enfrentadas, nesse primeiro momento, da
organização associativa e/ou cooperativista dos trabalhadores,
seja pelo limite da concepção dos próprios trabalhadores, seja
pelo processo de regularização fundiária feita pelo Estado, sem
considerar a viabilidade econômica e de sustentação das famílias,
acarretaram a constituição de assentamentos empobrecidos, fazendo com que muitos trabalhadores buscassem assalariamento
externo para completar a sua renda.
Considerando as experiências desse primeiro momento, que
teve como base grupos coletivos e semicoletivos e, posteriormente, de estudos das experiências de países socialistas (Cuba, China, Alemanha Oriental, Bulgária) passa a ser concebido no MST
um referencial de organização cooperativa de cunho “socialista”,
tendo por base a exploração coletiva dos meios de produção e
trabalho. Nesse sentido, inicia-se, através de pequenos grupos
coletivos que posteriormente passam a grandes cooperativas totalmente coletivas, a organização de cooperativas englobando assentamentos inteiros denominadas de Cooperativas de Produção
Agropecuária (CPAs).9
João Bernardo (2012) descreve que, diante de um cenário
em que a política agrária mais penalizava o pequeno agricultor,
o MST se lançou a conceber cooperativas. Era necessário encontrar meios e condições que possibilitassem ao trabalhador ter
acesso a recursos financeiros, técnicos e condições favoráveis de
produção e comercialização.
O salto de qualidade na concepção do Movimento seria
socializar tudo, todos os “fatores de produção”: terra, capital e
trabalho. Nesse cenário, o MST passou a uma nova fase e, com
9

Como este debate foi explorado por Christoffoli (2015), Vazzoler (2004) e
Azevedo e Christoffoli, além de Chiarello e Eid, nesta coletânea, não iremos
nos deter no tema.
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base na experiência cubana, o Movimento avançou no debate
e na ação, pensando na concepção de um sistema cooperativista para o Brasil, um sistema nacional, com a função de atender
demandasdas diferentes realidades dos assentados no país.
A organização das cooperativas, associada à consolidação
de agroindústrias, tinha por objetivo a inserção dos produtos da
reforma agrária no mercado. Acreditava-se que através dessas
ações ocorreria uma qualificação da produção e, consequentemente, uma evolução social e econômica das famílias assentadas.
Destaca-se que, nesse momento, o MST lutava por uma reforma agrária do tipo clássica. Para Toná (2011), o Movimento
acreditava que havia interesse da classe dominante e, consequentemente, a possibilidade de inserção dos camponeses na produção capitalista, com interesses complementares entre esses e a
indústria.
O MST criou, no final dos anos de 1980, o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) e, já no início dos anos de 1980,
o número de cooperativas agropecuárias nos assentamentos do
Movimento aumentou consideravelmente. Este processo levou à
formação da Confederação Nacional das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (Concrab), em 1992, com aproximadamente 55 cooperativas de produção e comercialização e sete centrais
cooperativas estaduais. Junto a isso, foram organizadas mais de
40 CPAs, “muitas inteiramente coletivistas, verdadeiras ilhas socialistas, não só quanto à organização do trabalho, mas também
quanto a certos aspectos da vida doméstica como, por exemplo,
o uso de refeitórios e creches” (Bernardo, 2012).
As cooperativas de produção fundadas pelo MST tinham
personalidade jurídica para que pudessem se inserir no circuito
mercantil; a sua organização buscava a autonomia dos assentamentos além do planejamento da produção e da criação de vias
diretas de comercialização, eliminando os tradicionais atravessadores (intermediários), ou seja, a ideia era ter o controle sobre
toda a cadeia produtiva (Bernardo, 2012).
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Apesar da euforia, os desafios e as contradições impostas
pela lógica capitalista foram grandes:
(...) o desconhecimento e a desconfiança camponesa frente
a essas formas coletivas resultaram num reversão parcial
das experiências, inicialmente fracionando-se em grupos
semicoletivos e finalmente na desestruturação completa
de diversas iniciativas complexas de cooperação. A defasagem entre a proposta concebida pelo movimento, de coletivos autogestionários totais, a falta de apoio estatal, o
preparo técnico insuficiente e as contradições derivadas da
consciênciaorganizativa artesanal dos camponeses foram
fatais para muitas dessas experiências e forçou um recuo
tático do movimento (Christoffoli, 2012, p. 175).

Não se pode ignorar, nessa conjuntura, que a própria ação
estatal colocou vários empecilhos e dificuldades para se concretizar a proposta do Movimento; a falta de compreensão e aparato
jurídico institucional para viabilizar a autogestão e a coletivização dos meios de produção e do trabalho agia como um forte
agente inibidor e também contrário à proposta do MST.10
Diante disto, através principalmente da Concrab, que passa
a concentrar as ações ligadas à cooperação a partir de 1994, os
esforços passam a ser direcionados para a constituição de cooperativas regionais de prestação de serviços e não mais aos coletivos

10

O governo Collor, por exemplo, restringiu os créditos e assistência técnica para a pequena agricultura, extinguiu o Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário, esvaziou o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) e recorreu à Polícia Federal para reprimir o MST,
mandando invadir secretarias estaduais, apreender documentos e prender e
instaurar processos judiciais contra as lideranças. Este período de repressão
provocou uma queda de quase metade no número de ocupações, que passaram de 80 em 1989, para 49 em 1990, uma queda de praticamente metade
no número de famílias mobilizadas, que passaram de 16.030 para 8.234, no
mesmo período. Nesta conjuntura difícil, tendo de sobreviver na defensiva
e contando, sobretudo, com os próprios recursos, o MST concentrou-se no
desenvolvimento das cooperativas de produção (Bernardo, 2012).
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autogestionários. Esse modelo permitiu maior flexibilidade para
a organização e aglutinação de famílias assentadas que produzem individualmente em seus lotes.
Em meio a essa conjuntura, a concepção de cooperação no
MST busca transcender a simples questão de produção ou mesmo de organização jurídica burocrática. Ela também deve potencializar uma formação política e ideológica necessária para que
os assentados participem em lutas e reivindicações solidárias a
outras categorias que não só as do trabalhador do campo.
Para Christoffoli (2012, p. 55), atualmente, a concepção de
cooperação do MST tem uma perspectiva que traz o desenvolvimento econômico e social fundamentado em valores humanistas
e socialistas. Ele acredita que ela não deve se restringir apenas
aos objetivos organizativos, políticos e econômicos, mas também
deve ser compreendida como uma ferramenta de luta construída coletivamente, de maneira que deve contribuir com a organização dos trabalhadores(as) assentados(as) em núcleos de base,
como também com a formação prática de militantes (trabalhadores e trabalhadoras) para a luta política, econômica e cultural.

A cooperação do MST de São Paulo, diante do Estado
capitalista
Como ressaltado no tópico anterior, no decorrer dos anos
1980, cresceram as ocupações de terras como tática para forçar o processo de reforma agrária. No Estado de São Paulo –
durante o período do governo Montoro (1983-87) – foram três
ocupações, na região de Itapeva, região de Campinas/ Sumaré e
no Pontal do Paranapanema. Na época, foi criado o Instituto de
Ações Fundiárias(IAF), órgão estatal que estabeleceu o diálogo
com o MST e outros movimentos sociais do campo. Hoje, o MST
conta com cerca de 150 assentamentos no Estado.
Em paralelo ao que já vinha ocorrendo no MST, como
um todo, a discussão interna do Movimento já buscava superar
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aquelas primeiras concepções de organização associativista e/ou
cooperativafundadas na perspectiva da Igreja, e já se vislumbrava a formulação de cooperativas ou associações para a qualificação da produção e para acesso ao mercado, com o objetivo de
melhorar a renda das famílias assentadas.
Além de criar o IAF, durante o governo Montoro, também
foram criados outros instrumentos que já não existem mais, tais
como linhas de crédito e equipes de assistência técnica aos assentamentos. A perspectiva era de avançar com a reforma agrária
no Estado e, para isso, foi financiado um parque de máquinas,
através da Caixa Econômica Estadual, para viabilizar a criação
de associações de máquinas e serviços.
Podemos utilizar, como referência, a experiência de um
assentamento da cidade de Pirituba que, diferente do processo
existente na conjuntura atual, naquele momento, a área não foi
dividida em lotes individuais, mas, sim, organizada em glebas
coletivas compostas de 10 a 15 famílias que recebiam apoio e assistência da associação de máquinas e serviços. Nesse momento,
já se encontrava em fase de desenvolvimento a concepção própria
do Movimento para a cooperação, o qual buscou criar um sistema cooperativista no Brasil, um sistema nacional que buscava
certa autonomia do Movimento e, ao mesmo tempo, o controle e
a qualificação da cadeia produtiva.
Com a mudança do governo Montoro para o governo Quércia, aparecem os problemas para o avanço da reforma agrária, o
que incide diretamente na descontinuidade do, então, novo sistema cooperativista. Não se trata, aqui, de dizer que os problemas
decorreram exclusivamente da troca de governo, mas de pontuar
que esta influenciou de forma incisiva no processo. Iniciou-se um
combate ao diálogo com as organizações sociais da classe trabalhadora, ocasionando a substituição de toda a equipe responsável
e, com o ingresso de uma nova equipe – que se opunha ao MST –,
indiretamente se combateu a experiência do Movimento, que primava pela autogestão e organização coletiva dos assentamentos.
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Tanto na conjuntura estadual como no cenário federal,
com a entrada do governo Collor de Melo e a iniciativa de políticas de cunho neoliberal somadas aos limites de formação interna
do próprio Movimento, muitas CPAs entraram em crise, muitas delas sucumbindo de forma definitiva. Das poucas restantes
no Estado São Paulo, destaca-se a Coopava, em Itapeva (Santos,
2015).11 Em meio a isso, o MST recorre, em nível nacional, a
uma postura cuja finalidade era que o Movimento não se deixasse abater completamente pela crise. Para tanto, foram criadas
cooperativasregionais de prestação de serviços e comercialização, com o intuito de atender às demandas e fortalecer a organização dos assentados, regionalmente.
Se olharmos para os avanços e recuos do MST, é possível constatar que há uma oscilação diretamente ligada à forma
como os governos reprimem, reagem e se antecipam às ações dos
movimentos sociais anticapital. Nos momentos em que o debate
da reforma agrária avançou e que o governo, de alguma medida cedeu, ou seja, quando a entidade governamental criou alguns mecanismos para, de fato, avançar na reforma agrária, as
experiênciasavançaram. Já em períodos em que o governo retrocedeu, as experiências entraram em crise.
Como exemplo, salientamos a ação do governo federal de
Fernando Henrique Cardoso, que procurou conduzir os aspectos
econômicos da reforma agrária de modo a isolar politicamente o
MST e desarticular sua base social. Para isso, criou, em 1998, o
Banco da Terra, com o objetivo de substituir as ocupações pelo
acesso à terra, através dos mecanismos do mercado.
João Bernardo (2012) aponta que a estratégica mais marcante, tomada por FHC, no confronto com o MST, consistiu no
apoio à agricultura familiar e na promoção da relação direta das
11

Como a experiência de Itapeva será abordada no capítulo de Selma Santos,
no volume III, desta coletânea, optamos por não aprofundá-la. Ver também: Vazzoler (2004).
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famílias camponesas com o mercado, em detrimento da relação
coletiva, efetuada mediante as cooperativas de assentados.
Esta ação acarretou um bloqueio do Programa de Crédito
Especial para a Reforma Agrária, (Procera), que acabou extinto
em 1999, mas que fora substituído já em 1995 pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
cuja denominação é elucidativa. “No ano seguinte, o Pronaf deixou de ser apenas uma linha de crédito e converteu-se em programa governamental. Tratava-se de desarticular as cooperativas
de produção, desviando o crédito para a agricultura familiar”
(Bernardo, 2012).
A substituição do Procera pelo Pronaf colocou as CPAs em
enormes problemas de financiamento e, de certa forma, forçou
o MST a deixar de privilegiar a formação das cooperativas com
âmbito mais complexo e passou a apresentar propostas de cooperação ligadas às formas convencionais de comercialização que
não pautam o conjunto dos processos de trabalho. Desde então,
a direção do MST passou a dar prioridade às cooperativas de
prestação de serviços.
Ao iniciar a nova linha de promoção da agricultura familiar mediante os créditos do Pronaf, Fernando Henrique Cardoso
obteve um notável triunfo estratégico, numa presidência que de
resto não se assinalou por grandes êxitos. Como em tantos outros aspectos, o governo Lula prolongou as orientações do governo anterior. As verbas do Pronaf quadruplicaram entre as safras
de 2002-2003 e 2006-2007 (Bernardo, 2012).

Cooperação e cooperativismo no MST de São Paulo
Poderíamos ilustrar nossos argumentos com a experiência
do Assentamento Reunidas (Promissão), da Cocamp do Pontal
do Paranapanema e do Assentamento Sepé Tiarajú.
Segundo Santos (2007), a Fazenda Reunidas foi o centro da
disputa social pela terra na região. No ano de 1983, começou a
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ser cogitada a possibilidade de desapropriação da fazenda para
fins de reforma agrária, o que se concretizou com I Plano Nacional de Reforma Agrária. O Assentamento Reunidas localiza-se no município de Promissão, interior do Estado São Paulo, a
450 km da capital. Surgiu em meados dos anos 1980, contemporâneo às reformulações do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) a partir de discussões locais sobre reforma agrária
e democracia que resultaram na formulação de uma demanda
concreta: a desapropriação da Fazenda Reunidas. Em junho de
1985, a Fazenda Reunidas aparece na relação dos imóveis que
poderiam ser considerados prioritários para reforma agrária no
Brasil.
Ainda de acordo com Santos (2007), no dia 30 de junho
de 1986, foi assinado pelo Presidente Sarney o decreto-Lei n.
92.876, desapropriando a fazenda. Em 1987, foi efetivada a
emissão de posse em nome da União e iniciou-se o cadastramento e acomodação das famílias. Em princípio, foram selecionadas 800 pelo Incra, além de um Grupo de Campinas, que havia
acampado com 350 famílias e do Grupo das 44 famílias que já
estavam acampadas há mais de um ano. Logo depois, o Grupo
dos 44 recebeu a autorização de uso da terra da fazenda para
seus determinados fins.
Os trabalhadores que ocuparam a Fazenda Reunidas vinham de diversas cidades, tais como: Lins, Getulina, Promissão,
Ubarana, José Bonifácio, Sabino, Birigui, Penápolis, Campinas
e região. Esses trabalhadores viveram diferentes histórias, marcadas inclusive pela experiência do trabalho assalariado, em alguns casos temporários e outros permanentes ou mesmo pela
experiênciacomo meeiros, arrendatários e parceiros (Santos,
2007).
Em junho de 1988, algumas famílias selecionadas começaram a ser assentadas, sendo agrupadas por municípios de origem.
Nessa fase, grande parte das famílias recém-assentadas construíram seus barracos de lona ou pau-a-pique divididos em agrovilas,
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forma encontrada para organizar socialmente o assentamento.
Essas agrovilas eram organizadas por região de origem dos trabalhadores; assim, a distribuição das famílias ficou da seguinte
forma: 101 famílias pertencentes à Agrovila dos 44; 78 famílias à agrovila Birigui; 98 à agrovila Lins ou Central; 12 famílias pertencentes ao grupos dos doze; 80 famílias à agrovila José
Bonifácio; 74 à agrovila de Campinas; 83 à agrovila Penápolis;
31 famílias localizadas na agrovila do Cintra; 30 à agrovila São
João e, por fim, 42 famílias pertencentes à agrovila São Pedro;
totalizando 629 famílias distribuídas em 8 agrovilas, tendo sido,
cada uma delas, assentada em 19,36 hectares, exceto a agrovila
de Campinas, na qual, pelo processo de ocupação da terra, cada
família teve direito, em média, a 17 hectares de terra.
Santos (2007) divide a constituição do Assentamento Reunidas em três momentos. O primeiro é fruto da ação organizada dos trabalhadores da região de Promissão, cuja orientação
foi mediada pela Comissão Pastoral da Terra – CPT, no ano de
1986, quando 44 famílias iniciaram um acampamento à beira
da Fazenda Reunidas, objetivando pressionar o governo para
desapropriação da área. No momento seguinte, em 1987, após
a imissão de posse da Fazenda em nome da União (29 de outubro de 1987), 350 famílias advindas da região de Campinas/
SP chegaram à Fazenda Reunidas, à beira da BR 153, e formaram outro acampamento, chamado Padre Josimo Moraes de Tavares. Essas famílias estavam, desde 1985, sendo organizadas
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e
por um grupo das Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs) da
região. E o último momento, em julho de 1988, quando foram
assentadas pelo Governo Federal, as famílias selecionadas pela
comissão de seleção e que foram organizadas nas cidades da
região.
A base da organização social do assentamento eram as
agrovilas, que podem ser comparadas aos bairros dos centros urbanos, e foram divididas conforme a cidade de origem da família
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assentada. Nas agrovilas existe uma área destinada à construção
de moradias, escolas, posto de saúde, centro comunitário e áreas
de lazer (Santos, 2007).
Quanto ao processo de formação do assentamento, na Reunidas não foi discutido nem elaborado um programa, projeto,
ou plano de desenvolvimento do assentamento junto com as famílias assentadas e nem elaborado um diagnóstico da área para,
finalmente, preparar propostas que contemplassem uma visão de
futuro do assentamento com programas produtivos, ou seja, sistema de produção a ser implantado e análise de viabilidade econômica e observação dos aspectos sociais. Dado o atraso na implantação do projeto, a falta de infraestrutura e a indefinição da
divisão dos lotes, as primeiras famílias acionadas pela comissão
de seleção vieram para o local apenas com o objetivo de ocupar
a área. No início da década de 1990, a grande maioria desses assentados passaram a residir no assentamento sem suas famílias.
Os camponeses construíram seus barracos e fizeram pequenas
plantações que eram cuidadas apenas por eles, com auxílio ocasional de outro membro da família.
Santos (2007) observa que ainda não existiam financiamentos para investimento, tampouco havia recursos para investir em
qualquer atividade produtiva. A escolha das atividades produtivas estava muito mais vinculada às linhas de crédito que poderiam vir a ser disponibilizadas do que na aptidão ou viabilidade
econômica das atividades.
No que se refere ao fator “organização interna dos assentados”, entre as primeiras experiências, destacam-se os “grupos de
tratores”. Essa organização inicial foi resultado da liberação do
crédito de investimento no final da década de 1980, com a qual
mais de 400 famílias tiveram acesso a um financiamento para
aquisição de tratores e implementos que foram distribuídos entre
os grupos de 10 famílias, em todo o assentamento. Por isso, o
nome: grupo de tratores. Essa experiência de trabalho em grupo
durou duas safras; os grupos foram desarticulados e, desde en120
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tão, há uma forte predominância do trabalho familiar (Santos,
2007). Para ela, “o que se percebe é que existe um problema
cultural em relação às organizações. Há predominância da propriedade individual e uma cultura do assentado ser seu próprio
patrão; para os assentados, a formação de uma organização implica na perda da liberdade de produzir e de crescer com a sua
família” (Santos, 2007).
Ainda, segundo a autora, a experiência da Cooperativa de
Produção Agropecuária Padre Josimo Tavares (Copajota) foi a
que mais contribuiu para desenvolvimento das organizações dos
trabalhadores no Assentamento Reunidas. A partir dela surgiram mais quatro organizações.12
Em 1995, a Copajota tinha 15 estufas cultivando alface,
tomate, pimentão colorido, pepino e vagem, com uma produção
semanal de mais de 150 caixas; já na pecuária leiteira, eram 90
cabeças com a produção diária 400 litros de leite. O adiantamento das sobras era mensal e o valor por família girava em torno de
dois salários mínimos (R$ 200,00), isso sem contabilizar a produção para autoconsumo. Os novos investimentos tinham como
única fonte de recursos os financiamentos do Procera e da Feap.
Isso se refletiu em 1998, com um alto grau de endividamento. A
cooperativa já não conseguia continuar com suas atividades produtivas, acumulavam-se as parcelas dos financiamentos, os empréstimos e compras realizadas no comércio. No ano de 1999, a
12

Segundo Santos (2007), “a Copajota representou diversos avanços para seu
período, 1992 a 1998, porém também foi a experiência que apresentou graves problemas de organização interna, de gerenciamento e políticos. O modelo de organização interna era baseado nas experiências do Sul do país,
principalmente Rio Grande do Sul. A distribuição das sobras era através
das horas trabalhadas e não pelo aporte de capital, ou seja, o trabalho prevalecia sobre o capital. Em 1994, essa forma foi fortemente questionada por
parte dos associados, pois esses queriam que a distribuição das sobras fosse
por titularidade do lote, ou seja, dividido em parte iguais por família e não
pelas horas trabalhadas pelos sócios, resultando na saída de 17 famílias e
mais de 30 sócios; foi o primeiro ‘racha’ da cooperativa”.
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cooperativa paralisou todas suas atividades e, somente em 2004,
retomou-se novamente o processo de individualização e renegociação das dívidas do Procera, Feap e Finsocial para regularizar a
situação de inadimplência dos seus associados. Essa experiência
proporcionou uma contribuição de extrema importância, tanto
nas discussões sobre as diversas formas de organização dos trabalhadores, sobre o modelo de produção, planejamento e gerenciamento, formas de distribuição das sobras, quanto em relação
ao seu papel do no desenvolvimento do assentamento (Santos,
2007).13
Ribas (2004) analisou o caso da Cocamp, no Pontal do Paranapanema. Ela foi fundada em 28 de dezembro de 1994, por
291 sócios, na sede da Fazenda São Bento, em Mirante do Paranapanema. No final de 1994 e ao longo de 1995, a cooperativa
esteve voltada, exclusivamente, para atividades vinculadas à organização de sua documentação. A partir de abril de 1996, passou a ter um setor físico, estruturado a partir do funcionamento
de seus projetos agropecuários e agroindustriais.
O autor afirma que a gênese da Cocamp está ligada ao processo de territorialização do MST no Pontal do Paranapanema,
pois a partir da conquista dos assentamentos rurais, este passou
a articular a luta pela terra com a necessidade de gestão política e
territorial dos assentamentos (organização da produção, comercialização, construção de casas, saneamento básico etc.).
Ribas, assim como quase todos os demais pesquisadores aqui citados, observa que as primeiras experiências sobre a
organização cooperativa desenvolvidas pelo MST consistiram
nos grupos coletivos, grupos de ajuda mútua, baseados nas práticas da Igreja Católica. Posteriormente, incentivaram outras
experiênciascom os grupos de máquinas e com as associações. Já
no final da década de 1980, o MST iniciou suas experiências com
pequenas cooperativas, as Cooperativas de Produção Agropecuá13

Para saber mais sobre o Assentamento Reunidas, ver também Leandro (2002).
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rias (CPAs), caracterizadas por uma gestão inteiramente coletiva
dos lotes e da produção.
Para ele, a partir desses tentames, a direção do MST entendeu que havia uma necessidade crescente de potencializar uma
cooperação em massa. Essa redefinição resultou na criação da
Cooperativa de Prestação de Serviço (CPSs) e, a partir dessas
novas experiências, iniciaram-se as discussões sobre as cooperativas regionais, sendo que, em 1993, surgiram a Coanol, em
Laranjeiras/PR e a Coagri, em Sarandi/RS. Em 1994, no Pontal
do Paranapanema, surgiu a Cocamp, que resultou de uma série
de discussões para atender grupos de famílias dos assentamentos
já existentes (Gleba XV de Novembro, Água Sumida, Santa Rita,
Che Guevara, São Bento e Rosana). A Cocamp possui atualmente um quadro de 2.220 cooperados que estão distribuídos por 12
municípios do Pontal do Paranapanema (Ribas, 2004).
O Assentamento Sepé Tiarajú localiza-se entre os municípios de Serra Azul e Serrana, na região de Ribeirão Preto/SP. Em
abril de 2000, 100 famílias ocuparam uma área de, aproximadamente, 790 hectares da antiga Usina Nova União, em terras
tomadas pelo governo do Estado de São Paulo dos usineiros, a
título de pagamento de dívidas e tributos sociais.14 Em agosto
14

Scopinho (2006) observa ainda que as mudanças advindas com a internacionalização da economia aceleraram a reconfiguração da base produtiva, provocando forte impacto na oferta de empregos no Estado de São
Paulo. Nas regiões de economia agroindustrial como a de Ribeirão Preto,
a intensificação da mecanização agrícola através do uso de colheitadeiras
mecânicas provocou desemprego estrutural na agricultura, especialmente
a canavieira. O desemprego, tanto urbano quanto rural, aliado à ausência de alternativas de geração de renda e à omissão do Estado no que se
refere à situação dos desempregados, obrigou esta população a sobreviver
precariamente do trabalho informal nas periferias das chamadas “cidades-dormitório” de boias-frias ou a migrar sazonalmente para as regiões de
monocultura. O desejo de participação social e política revelou as mais inequívocas evidências da possibilidade de enraizamento, porque dizia respeito à vontade de participar, real e ativamente, não só daquela coletividade,
mas também de ajudar na construção de outras (Scopinho, 2006).
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de 2003, o Incra comprou a área e, em 20 de setembro de 2004,
oficializou o início do processo de assentamento de 80 famílias,
distribuídas em quatro agrovilas, na forma de um PDS – Projeto
de Desenvolvimento Sustentável (Scopinho, 2006).
A presença do MST na região colocou em debate modelos
organizativos para os assentamentos rurais. Para o movimento,
um assentamento torna-se um espaço para a construção de novas relações sociais na medida em que se estrutura a partir de
um processo organizativo que leva em conta, tanto a dimensão
econômica e as estratégias de sobrevivência das famílias, quanto
as dimensões relacionadas ao convívio social e à participação política e comunitária. Isto é importante para não reproduzir as relações sociais vigentes no mundo rural brasileiro que, de acordo
com os dirigentes, ocorrem porque o trabalhador, por força das
circunstâncias, organiza o seu tempo e a sua vida em torno de
estratégias de sobrevivência imediata da família, limitando a sua
participação política à reivindicação de salários e/ou melhores
preços para os seus produtos. Do ponto de vista do MST, os assentamentos assim organizados podem se constituir em espaços
de resistência econômica e política para os trabalhadores rurais
(Scopinho, 2006).
No Sepé Tiarajú, o principal desafio do processo organizativo era como convergir a diversidade sociocultural no sentido de
realizar um projeto de assentamento, coletivamente construído
com base na cooperação e na agroecologia, com viabilidade socioeconômica e ambiental, sem negar as tradições, costumes, necessidades e interesses dos assentados. Para Scopinho (2006), a
convivência e o diálogo foram estratégias importantes para compreender as características, o pensamento e o cotidiano de trabalho e de vida das famílias.
No assentamento, desde os tempos de acampamento, a
produção sempre foi “agroecológica”. Por falta de recursos para
comprar insumos, sementes e máquinas de grande porte e por
orientação do MST, os acampados tiveram que resgatar antigas
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técnicas ou inventar um jeito de produzir que prescindisse de tecnologia “avançada”. Sempre chamou a atenção dos visitantes a
biodiversidade de plantas e de animais existente nos pomares e
jardins improvisados no entorno dos barracos que, aos poucos,
trouxeram de volta para a Fazenda Santa Clara algumas espécies
de pássaros e de pequenos animais (Scopinho, 2006).
Dentre as principais vantagens apontadas sobre a cooperação, Scopinho (2006) destacou as relacionadas às melhorias na
organização, no sistema de planejamento e na gestão da produção. Os assentados percebiam as vantagens de natureza social
trazidas pela cooperação, no sentido de facilitar as relações sociais, políticas e culturais e melhorar as condições de vida. Entenderam, ainda, que a utilização racional dos parcos recursos
diminui os custos de produção, porque juntos podem comprar
insumos e providenciar a logística necessária para produzir. Revelaram-se os sentidos idealizados e abstratos que iam desde o
aumento da autoestima dos assentados à minimização do isolamento (Scopinho, 2008).
Segundo Scopinho (2006), para os que não tinham
experiênciacom o trabalho rural, a cooperação significava ainda
um espaço de convivência que favorecia a formação para o trabalho através do aprendizado de formas cooperadas e agroecológicas de trabalhar a terra, que criava a possibilidade de melhor
conhecer as pessoas que convivem na comunidade; de discutir
problemas comuns e planejar a produção e a vida, com menor
margem de erro; de melhorar as condições de vida; de ter mais
dignidade e proteção social a partir da inserção e da convivência
em um grupo organizado. Além disso, possibilitava a discussão
sobre as questões políticas e sociais que interessam aos assentados, tais como a conjuntura política nacional e os rumos da
reforma agrária, as causas do êxodo rural, a ausência ou a inadequação das políticas públicas para o homem do campo.
Para Scopinho (2006), este aprendizado aumentaria as
chances de participação e de interferência nas decisões políticas
125

Cooperação e cooperativismo do MST de São Paulo: uma análise das
ações do Estado capitalista que bloqueiam o potencial educativo do trabalho associado

no âmbito local, regional e nacional e ajudaria na criação e manutenção de estruturas organizativas para viabilizar a cooperação e a formação. Em suma, para os assentados a cooperação
poderia ser um novo caminho para o enraizamento, ao contribuir para criar condições para a sobrevivência econômica, social
e política da comunidade.
Ainda segundo a autora, os sentidos contraditórios da
cooperaçãoestavam presentes nos valores individuais e na forma
como os assentados percebiam a sua própria condição nas relações que estabeleciam uns com os outros no cotidiano do assentamento. No Sepé Tiarajú, muitos assentados viam a cooperação
como uma imposição do MST e do Incra e as suas respostas eram
controladas pelo medo de perder a oportunidade de ser assentado. Por este motivo, procurou-se aprender que sentidos eram atribuídos pelos assentados à cooperação em termos de vantagens e
desvantagens percebidas ao experimentá-la no cotidiano do assentamento, principalmente, a partir da experiência do trabalho
coletivo.
No assentamento, foram mencionadas algumas desvantagens oriundas de diferenças individuais, a crença de que o trabalho
cooperado poderia ser semelhante, em caráter hierárquico, ao modelo assalariado. A percepção dessas diferenças individuais remete
a uma questão crucial no ideário de cooperação, que é a noção de
justiça na distribuição do trabalho e seus resultados. Duas questões importantes estão envolvidas. A primeira diz respeito à falta
de padronização da tarefa e do comportamento dos trabalhadores,
que é uma exigência característica da heterogestão para garantir a
diminuição dos custos de produção e para o aumento da produtividade do trabalho e da qualidade do produto.
Para esta pesquisadora, o princípio de igualdade inerente ao
ideário cooperativista teria a desvantagem de não padronizar e
não homogeneizar. Consequentemente, a segunda questão remete
à percepção de que faltavam mecanismos de distribuição equitativa dos resultados do trabalho que, de acordo com os assentados,
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estariam relacionados à falta ou não cumprimento dessas regras.
Ao mesmo tempo que se sentiam autônomos e possuidores de mecanismos próprios para eliminar as desigualdades sociais, viam-se
como assalariados e não percebiam diferenças entre a dinâmica
de funcionamento do coletivo de trabalho, construído no assentamento, e a das turmas de empreiteiros às quais pertenceram enquanto estiveram na condição de “boias-frias” (Scopinho, 2006).
Em síntese:
Embora, de modo geral, os assentados fossem contrários
à ideia da formação de uma cooperativa, a cooperação era
uma ação social muito presente no cotidiano das famílias
e nos pequenos grupos de trabalho que se formavam e se
desmanchavam, na medida da necessidade. Pode-se dizer
que no Sepé Tiarajú predominava a cooperação espontânea, orgânica de acordo com a necessidade. Mais do que a
propriedade de um pedaço de terra e renda, os assentados
esperavam obter, no Sepé Tiarajú, moradia, trabalho e segurança física e psicológica, possibilidade de participação
social e política (Scopinho, 2006).

Acreditamos que os governos Lula e Dilma, no plano federal, bem como o governo do PSDB, em São Paulo, bloquearam a
reforma agrária em seu sentido amplo. No entanto, foram criadas algumas políticas simbólicas pelo Governo Federal, dentre as
quais poderíamos destacar a Política Nacional de Agroecologia e
Produção orgânica (PNAPO) e o Programa “Terra Forte”.
Essas políticas foram formalmente criadas, mas não há vontade política para a disseminação das experiências de agroecologia, de cooperação e cooperativismo, como vimos nas páginas
anteriores. Para isso acontecer, deverá haver a unificação das lutas anticapital na América Latina e a superação do Estado capitalista que sustenta o agronegócio.
Vejamos uma notícia veiculada pelo site do MST: “Assentados conquistam primeira agroindústria do Terra Forte em Andradina (São Paulo)”
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As famílias assentadas e acampadas da região de Andradina (SP) serão as pioneiras da primeira agroindústria financiada pelo Programa Terra Forte no Estado de São Paulo. A
Coapar receberá cerca de R$ 12,8 milhões para investir na
construção da agroindústria. Para Lourival Plácido de Paula, presidente da Coapar, a assinatura do acordo significa o
reconhecimento do trabalho realizado há anos nos assentamentos. A região de Andradina tinha como base a pecuária
de corte, mas com o desenvolvimento dos assentados e de
sua produção, os trabalhadores rurais foram migrando
para a produção leiteira. ‘A industrialização é o elemento
necessário para agregar valor à matéria prima produzida
pelos assentamentos. Esperamos contribuir cada vez mais
com as cooperativas e com o desenvolvimento da reforma
agrária’, disse o Ministro do Desenvolvimento Agrário de
São Paulo, Laudemir Muller.
O Programa Terra Forte, lançado em 2013 pela presidenta Dilma Rousseff, tem o objetivo de apoiar projetos de
agroindustrialização da Reforma Agrária.
Segundo Delveck Matheus, da direção nacional do MST,
o programa é resultado de anos de luta dos movimentos
sociais do campo, e se consolidou por meio de uma ação
conjunta entre os movimentos, a Secretaria Geral da Presidência da República, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra). A assinatura desse acordo é importante
para dar vazão a antigas reivindicações das famílias assentadas.
O presidente nacional do Incra, Carlos Guedes, reconheceu que ‘esse é um projeto de cada homem e cada mulher.
Cada assentado que luta diariamente pelos seus direitos e
pelo reconhecimento de sua terra. É um passo, não o fim
da caminhada. E o nosso papel é investir e apoiar ações
que priorizem o crescimento sustentável dos assentamentos. Esse é um sinal de que os trabalhadores rurais estão no
caminho certo’.
Com 46 assentamentos e mais de 4.500 famílias, Andradina é a única cidade do país a ter uma Secretaria Especial
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da Reforma Agrária. Para o prefeito municipal da cidade,
Jamil Akio Ono, o investimento feito na região por meio da
cooperação irá beneficiar toda a cidade.
A agroindústria será erguida no distrito industrial de Andradina. Com a liberação efetiva da verba, o prefeito espera
que as construções sejam iniciadas no início de 2015. O
termo de cooperação é o primeiro de um total de 33 projetos qualificados pelo governo federal. Destes, 23 foram
aprovados e aguardam liberação de recursos. O plano, que
tem uma duração de cinco anos, não prevê data limite para
o repasse de verba (MST, 2015).

O bloqueio da reforma agrária neutralizou a criação de
ações mais avançadas no campo da organização produtiva e distributiva dos assentamentos. Se é verdade que o PAA e PNAE
contribuíram para a melhoria da renda dos assentamentos, também é verdade que estes programas deram um cunho utilitarista
e economicista ao cooperativismo e associativismo.
Para piorar, na falta de criação das condições gerais de
produção tendo como fundamento o trabalho associado e a
agroecologia, é natural que nos poucos assentamentos criados
no Estado de São Paulo predomine o salve-se quem puder. Cada
família sai em busca da produção no seu pedaço de terra, na
tentativa de arrancar daí a sua sobrevivência imediata. Os recursos para infraestrutura e habitação não saem, e, com isso, a
experiência de vida coletiva e de trabalho coletivo, vivenciados
nos acampamentos ou em experiências anteriores, tende a cair
por terra.
Cabe salientar, também, que nos últimos 10 anos, o MST
São Paulo teve enorme dificuldade de mobilizar as massas para
a luta pela terra, por novas formas de organização do trabalho
e da vida. Essas mudanças decorrem em grande medida da atenuação do desemprego nos Governos Lula-Dilma, ao Programa
Bolsa Família e a outras políticas sociais que mudaram o cenário
nesse período.
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Considerações finais: as ilhas de assentamentos cercadas
pelo mar verde de cana e eucalipto
Florestan Fernandes, no seu livro clássico O circuito fechado, procurou mostrar, no final dos anos 1960, que as burguesias
latino-americanas deram uma resposta clara às lutas populares.
Em vez de incorporar e absorver as demandas clássicas por terra,
melhores salários e condições de vida, acesso a educação pública
etc., responderam fechando o circuito de demandas e, pior que
isso, estrangulando as lutas sociais, inclusive com torturas, assassinatos e ações com uso de força e violência extrema.
No atual momento histórico, a reação das frações do capital instalado no Estado de São Paulo é clara: impedimento de
uma reforma agrária, autocracia/repressão violenta às manifestações populares, levando a uma espécie de “circuito fechado” e
em curto-circuito, à medida que mais e mais demandas latentes
aparecem na sociedade.
Com isso, é possível perceber que os poucos assentamentos
que conseguem furar o bloqueio do circuito fechado e agora em
curto-circuito tornam-se ilhas cercadas pelo mar verde de cana e
eucalipto. Um bom exemplo do arranjo de descaso das elites que
comandam o Estado de São Paulo e o Governo Federal é o caso
do assentamento Maracy. Situado na região de Cabrália Paulista-Agudos, no Centro Oeste paulista, ele é o reflexo do que a nossa
classe dominante deseja ao povo brasileiro: “Querem terra? Aí
está, fiquem com um assentamento cheio de tocos!”.
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Introdução
O tema da agroindustrialização já vem sendo construído,
há algumas décadas, como uma das agendas mais importantes
para a sustentabilidade de um projeto político de fortalecimento das atividades produtivas familiares no campo, bem como de
garantia de melhores condições de vidas aos seus trabalhadores.
Os movimentos sociais do campo já sabem, por experimentação própria, que a simples destinação de terras aos trabalhadores rurais sem-terra não representa a garantia de condições
efetivas de mudanças sociais. Primeiro, porque são inúmeros os
casos de distribuição de terra, no âmbito da reforma agrária,
em contextos quase inviáveis de produção, seja pela baixa qualidade da terra para a agricultura, seja pelas dificuldades estruturais de plantio e comercialização geradas por vários fatores,
1

Este artigo foi publicado originalmente na Revista Tecnologia e Sociedade
(UTFPR) , v. 11, n. 22, 2015. Agradecemos a autorização dos Editores para
publicá-lo novamente.
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como longas distâncias do assentamento de qualquer aglomerado urbano, estrutura viárias precárias, acesso inadequado ou
inexistente à rede elétrica.
Segundo, porque as dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores, em concorrência direta com grandes conglomerados alimentícios, tornam cada vez mais difícil uma sobrevivência digna apenas com o plantio. A dependência de atravessadores
é uma situação frequente e incontornável, levando, em geral, a
uma situação de grande exploração dos agricultores, que vendem
seus produtos a um preço muito baixo.
Nesse cenário, vem ganhando cada vez mais força a demanda por políticas que fortaleçam as atividades de agregação de valor aos produtos agrícolas, sendo o caminho mais efetivo e com
maior potencial o de implantar agroindústrias nos assentamentos. O que está por trás dessa estratégia é uma reconfiguração da
cadeia produtiva desses produtos, de forma que se permita que
o produtor possa ter o domínio de um maior número de etapas
desta cadeia. Esta perspectiva permite, principalmente quando
falamos no âmbito dos movimentos sociais rurais, pensar uma
cadeia produtiva mais solidária, promovendo uma relação mais
saudável entre seus diferentes elos e evitando um ambiente competitivo mesmo entre fornecedores e clientes.
Diferentemente do que pode ser apresentado por um visão
institucional, a política de fomento à agroindústria não advém
de uma iniciativa puramente governamental e nem nasceu nos
últimos anos. Ela é consequência de uma construção de décadas e resultado de uma pressão dos movimentos sociais rurais,
que já denotam, há tempos, a necessidade de melhor estruturar
os processos produtivos dos assentamentos da reforma agrária.
Neste artigo, apresentamos uma trajetória histórica desse fenômeno de consolidação de políticas voltadas à implantação de
agroindústrias, tanto a partir de suas bases nas organizações
da sociedade civil, com destaque para a luta do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), quanto a partir do de136
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senvolvimento de políticas públicas do governo federal direcionadas a essa estratégia.
A implantação de agroindústrias é uma das alternativas
econômicas para a permanência dos agricultores familiares no
meio rural. Oportuniza a inclusão social, a participação no desenvolvimento e a equidade, especialmente entre mulheres, os
idosos e os jovens. No interior das cooperativas populares e empreendimentos de economia solidária no campo, a agroindustrialização está colocada como uma etapa de amadurecimento das
iniciativas econômicas que tiveram início com a conquista da terra, assentamento de famílias, produção inicial para subsistência,
produção direcionada para formação de excedente para comercialização, chegando à etapa agroindustrial para maior agregação de valor à produção coletiva.
Em Pimentel (2004), Eid et al. (2006), Severino (2006),
Vazzoler(2004), Chiariello (2008) e Christofolli (1998), esta
transição da produção agrícola para a produção agroindustrial
é apresentada como um processo de aprendizado, com avanços e
retrocessos, pois adentrar nas estruturas de mercado para competir com empresas tradicionais levaram muitas cooperativas populares e empreendimentos solidários do campo a um tensionamento. Por um lado, há a necessidade de habilitar os trabalhadores
associados a novas práticas produtivas, manuseio de novo ferramental, máquinas e equipamentos não usuais de seu cotidiano na
execução das tarefas produtivas. Por outro lado, a urgência em
fazer a gestão do empreendimento, basicamente incorporando as
funções de compras, processamento e vendas, ou seja, ligando o
empreendimento às cadeias produtivas, demandou um aprimoramento das técnicas de gestão, manuseio também de instrumentos tecnológicos e relacionais para inserção nos mercados. Este
processo, como sublinham os autores supracitados, demarcou o
avanço de grande número de empreendimentos cooperativos nas
atividades produtivas, mas também demarcou o esfacelamento
de outras organizações de produção coletiva.
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O papel inovador do MST e as cooperativas de produção
agropecuária
Os movimentos sociais rurais no Brasil representam, atualmente, as principais forças de pressão da sociedade civil organizada diante do Estado. Movimentos como o MST e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) sempre representaram uma
escola de formação para lideranças populares. No entanto, além
do aspecto da luta política, um desafio sempre presente para esses trabalhadores foi a questão da produção. Afinal, a luta pela
reforma agrária ganha enorme força quando fica demonstrado
que são os agricultores familiares, mesmo tendo uma parcela pequena da terra agricultável do país e pouco acesso a crédito, que
produzem mais de 70% da alimentação dos brasileiros.2 A tabela
a seguir resume o papel de cada tipo de produção no país:

Fonte: <http://www.jornadaagroecologia.com.br/?p=1781>. Com base nos dados do Censo
Agropecuário do IBGE/2006)>.

2

Disponível em: <http ://www2.planalto.gov.br/excluir-historico-nao-seramigrado/agricultura-familiar-ja-produz-70-dos-alimentos-consumidos-nomercado-interno-do-pais-informa-pepe-vargas>.
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No âmbito produtivo, um princípio que perpassa a atuação
dos movimentos sociais rurais é o da cooperação. Contrariando
a perspectiva empreendedora individualista de busca de ganhos
pessoais que orienta o desenvolvimento da economia capitalista, esses movimentos buscam fortalecer o trabalho coletivo, a
divisão dos ganhos, a horizontalidade das decisões. Mormente
organizados em cooperativas, os trabalhadores praticam o que
ficou reconhecido como economia solidária, mostrando que uma
prática coletiva e solidária garante um avanço mais efetivo e duradouro do grupo como um todo.
Na percepção do MST, a cooperação é um meio ou instrumento para realização das transformações sociais e para a melhoria permanente das condições de vida dos trabalhadores associados, superando as dificuldades que os assentados têm para
sobreviver e competir no mercado através da exploração de seus
lotes individuais com a força de trabalho familiar (Dal Ri; Vieitez, 2008). As modalidades de cooperação praticadas pelos assentados diferem principalmente no que diz respeito à utilização
da terra e dos meios de produção e à organização do trabalho
e planejamento da produção. A organização para a cooperação
encontrada nos assentamentos parte de pequenos núcleos familiares até a cooperação integral entre todos os assentados.
O MST e a agroindustrialização: as CPAs

As experiências iniciais com implantação de cooperativas
de produção agropecuária (CPA), através do MST, ocorreram a
partir de 1989. Em uma CPA, a terra permanece sob o controle
coletivo, havendo o estímulo para a construção de agrovilas. O
título de propriedade ou concessão de uso da terra pode estar
em nome da CPA e os investimentos em meios de produção são
controlados pela cooperativa. Na CPA, o patrimônio acumulado
constitui fundos indivisíveis, trata-se de um patrimônio social
que não pode ser requerido individualmente em caso de saída de
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sócios. A organização do trabalho se faz no interior de cada setor
de atividade da cooperativa, respeitados os critérios de capacidade técnica e a disponibilidade dos trabalhadores associados. O
planejamento da produção é centralizado no coletivo, embasado
em estudos técnicos e na adoção de linhas de atividades prioritárias.
Em junho de 1990, foi implantado o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA), como forma de organizar e aproximar
as unidades do sistema de cooperativas do MST. O SCA passou
a formular as linhas políticas para a organização da produção,
sendo seu principal desafio a definição de estratégias de produção voltadas tanto para a subsistência quanto para o mercado,
buscando tornar as cooperativas economicamente viáveis, mas
distintas do modelo do cooperativismo tradicional (Concrab,
1996; Vazoller, 2004).
Em 1993, deflagrou-se um período de crise do SCA, ao se
constatar a falta de preparo dos trabalhadores associados na administração das CPAs. No mesmo ano, foi criado o Curso Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), visando capacitar
os dirigentes das cooperativas para a gestão dos empreendimentos. Em 1995, foi criado o Instituto Técnico de Capacitação e
Pesquisa da Reforma Agrária (Iterra), em Veranópolis/RS. Sua
finalidade era assumir o curso TAC e o Magistério, centralizando a formação de técnicos e professores para atuarem nos assentamentos. Desde então, diversos cursos de capacitação e formação para o trabalho associado foram implantados pelo MST, em
parceria com instituições nacionais e internacionais. Atualmente,
o MST tem parceria com dezenas de universidades e possui cerca
de quinze centros de formação em diversas regiões do país.
Essa experiência do início da década de 1990 foi fundamental para a elaboração de diretrizes estratégicas, no Seminário da
Concrab, em junho de 1996, complementadas posteriormente,
que deveriam orientar a atuação das CPAs. Receberam destaque
questões como a gestão coletiva do trabalho, a gestão das rela140
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ções interpessoais e a inserção no mercado. Entre as principais
diretrizes, estão: priorizar a inserção no mercado local e regional;
buscar a diferenciação de produto: uso da marca MST (padronizar), preços menores ou mercados especiais (orgânicos; exportação); promover a diversificação da linha de produção; implantar
a agroindustrialização, resultando em maior agregação de valor;
fortalecer relações de intercooperação: MST, Anteag (Associação
dos Trabalhadores de Empreendimentos Autogestionários), Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM), Unitrabalho.3 De
uma forma ou de outra, essas diretrizes ainda mantêm-se hoje
como orientadoras das práticas produtivas do movimento, cada
vez mais atrelando-se a políticas públicas de apoio à agricultura
familiar, como o Programa de Aquisição de Alimento (PAA) e do
Programa Nacional de Aquisição Escolar (Pnae).
A importância da autogestão no interior das CPAs

Desde os anos 1990, já se observava, nas cooperativas de
produção agropecuária do MST, a preocupação em se garantir
a autogestão, avançando na consciência da necessidade de se organizar coletivamente e não trabalhar individualmente. O movimento trabalha em uma perspectiva em que a terra das famílias é
coletivizada, isto é, não há um limite ou cerca demarcando o que
é de um ou de outro, embora essa prática nem sempre seja permitida em função dos trâmites legais para os assentamentos. Há ca3

O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos municípios a partir de iniciativas políticas e técnicas
que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população. A Anteag desenvolve e assessora projetos de autogestão a partir da viabilidade do
negócio e da perspectiva dos próprios trabalhadores, buscando recuperar e
manter o trabalho e renda, envolvendo a vontade e a inteligência coletiva.
A Unitrabalho é uma rede nacional de universidades que apoia os trabalhadores na luta por melhores condições de vida e trabalho, com projetos
de ensino, pesquisa e extensão, integrando o conhecimento acadêmico ao
saber elaborado na prática social.
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sos, inclusive, onde a terra é titulada em nome da CPA. Quando
uma família se desliga da CPA, recebe o seu lote em alguma parte
da área. O capital da CPA é gerido coletivamente e participam do
processo produtivo todos os trabalhadores associados que têm
no mínimo 16 anos, independente do sexo. A organização coletiva do trabalho autogestionário ocorre a partir dos setores de
produção (agricultura, fruticultura, avicultura, suinocultura, bovinocultura, agroindústria e outros) e de serviços (secretaria, máquinas, comercialização, construções, refeitório, escola, ciranda).
A remuneração dos trabalhadores, em geral, se dá pela participação de cada sócio no trabalho, tanto produtivo como nas
áreas de serviços. As atividades de serviços são remuneradas pela
média dos setores de produção. Adota-se o princípio de “cada qual
segundo o seu trabalho” e a contabilização do trabalho se dá pelas
horas trabalhadas. Em algumas CPAs, já se discutia desde o final
dos anos 1990, o processo de implantação do controle por horas
trabalhadas com adicional por produtividade aos trabalhadores
mais produtivos para algumas atividades. Em outras, a alternativa
encontrada foi o estabelecimento de índices adicionais sobre o valor da hora trabalhada para algumas atividades de trabalho mais
penosas, insalubres, sujeitas a causar doenças profissionais.
Em cada CPA, normalmente há um planejamento anual de
safra, que serve de base para os planejamentos quinzenais das
atividades, dimensionando-se a necessidade de trabalho, o tempo de trabalho a, quantidade de trabalhadores, equipamentos e
insumos necessários para as atividades do período. Quando necessário, há redimensionamentos do contingente de trabalhadores em setores, principalmente em períodos de colheita, em que
a coordenação de cada setor discute as demandas por trabalho.
Apesar dessa trajetória, não é incomum haver experiências
que não logram tornar-se viáveis. Nos anos 1990, foram construí
das diversas agroindústrias do tipo “elefante branco”, a exemplo
do Pontal do Paranapanema/SP e Marabá/PA, que denotaram a
complexidade de se fazer trabalhadores camponeses se apropria142
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rem de técnicas de produção, de gestão administrativa, comercial
e financeira. Essas experiências contribuíram para embasar as
demandas que o MST já apresentava, desde os anos 1990, por
educação do campo, assistência técnica, linhas de apoio e financiamento para a agroindustrialização, entre outras, em assentamentos de reforma agrária.
Uma contribuição ao debate sobre cadeias produtivas: solidárias ou
tradicionais?

Na busca pela sobrevivência, os empreendimentos solidários se veem obrigados a entrarem no mercado competitivo capitalista, que funciona na lógica do “para um ganhar, outro tem
que perder”. Nas relações estabelecidas nas cadeias produtivas,
cada empreendimento busca maximizar seus benefícios, mesmo
que isso signifique prejuízos a parceiros de longa data. No entanto, pode-se partir do pressuposto de que, nos procedimentos
de trocas, as relações podem ter uma soma positiva, onde ambas as partes podem ganhar. Não se trata de tirar de um para
dar a outro, mas de se estabelecer um sistema de relações econômicas e sociais que permitam ganhos a ambos. Os empreendimentos econômicos solidários, em função dos elementos do seu
funcionamento interno, são propensos a praticar esse outro tipo
de relação de troca. Entretanto, destaca-se uma questão: como
passar de uma economia popular onde há empreendimentos solidários relativamente isolados, praticando solidarismo apenas
nas suas relações internas, para um solidarismo horizontal em
que se possa criar e desenvolver um conjunto de práticas que
inter-relacionam essas iniciativas ao longo da cadeia produtiva?
Ir além da economia popular pressupõe pensar que o desenvolvimento autossustentável das comunidades pode significar,
inicialmente, buscar planejar a integração de cada cadeia produtiva solidária, o que é estratégico para aumentar seu impacto no
desenvolvimento local, endógeno e comunitário (Mance, 2003).
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Para isso, é fundamental que ocorra um processo de mobilização
do campo político e do campo econômico, criando oportunidades de trabalho e renda, superando gradativamente as dificuldades para melhoria nas condições e relações de trabalho.
Mance (2003) defende que há um processo de formação
de redes de economia solidária que integram organizações solidárias de crédito, produção, consumo, comércio e serviços, as
quais passam a analisar as melhores estratégias de expansão,
chegando algumas a sinalizar sobre a necessidade da remontagem de cadeias produtivas nas quais estão inseridas. “A ideia
básica dessa remontagem consiste em substituir fornecedores de
insumos que operam sob a lógica do capital por fornecedores
que operam sob a lógica da economia solidária.” (p. 26-27) O
objetivo é alcançar a sustentabilidade social, econômica e ambiental. De fato, já encontramos na realidade brasileira algumas
experiências que vão nesta direção apresentadas em Eid et al.
(2006), Metello (2007), Rutkowski (2008), e Henriques et al.
(2013).
Se a estratégia fosse priorizar o mercado externo, isso levaria, na maioria das vezes, a integrar os empreendimentos solidários em cadeias produtivas controladas por grupos econômicos
oligopolistas, geralmente transnacionais. Ao coordenarem estas
cadeias, os grupos oligopolistas passam a determinar a dinâmica
do processo e o controle social, estabelecendo o ritmo da acumulação de capital. Pode-se, nesse contexto, pensar na reprodução
dos processos históricos de integração entre diferentes produtores, muito comuns nas relações campesinato-empresário rural.
No entanto, deve-se reconhecer também que as condições objetivas e subjetivas dificultam ou até impedem que empreendimentos
solidários se organizem em todos os elos de cadeias produtivas
estratégicas, visando ao desenvolvimento local, sob o controle
social dos trabalhadores. O não aceite de parcerias com o pequeno empresário local pode significar o abandono de oportunidades de geração de trabalho e renda.
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É importante que as cadeias produtivas sejam entendidas enquanto cadeias de produção, cadeias de valor econômico, mas também enquanto cadeias de poder. E é justamente na percepção das
cadeias produtivas como ambientes em que as relações de poder são
estabelecidas, que a compreensão de sua dinâmica torna-se fundamental para que os trabalhadores associados possam transitar no
interior das cadeias produtivas em que estão atuando. No processo
de organização de cadeias produtivas solidárias, não basta a conquista de melhoria na qualidade de vida no curto prazo, também
deve ser observada e corrigida a ocorrência de desvios de princípios.

Os casos da Cooperunião e da Copavi
Nesta seção, apresentamos dois casos que tiveram grande
relevância na experimentação da prática da agroindustrialização
em assentamentos da reforma agrária. Ambos, Cooperaunião e
Copavi, tiveram seus pilares consolidados ao longo dos anos 1990.
A Cooperunião

Fundada em 1990, a Cooperativa de Produção Agropecuária
União do Oeste (Cooperunião) faz parte do assentamento Conquista na Fronteira e está sediada no município de Dionísio Cerqueira/SC, considerado um porto seco por fazer uma trifronteira
com as cidades de Barracão, no Estado do Paraná, e Bernardo
de Irigoyen, na Argentina. A história do assentamento remete à
história do MST em Santa Catarina.
As primeiras ocupações de terra, no Estado, ocorreram em
1985, nos municípios de São Miguel do Oeste e em Abelardo
Luz, no oeste de Santa Catarina, envolvendo mais de 1.600 famílias. Em 24 de junho de 1988, as famílias transferidas pelo Incra,
através do MST, chegaram à área, trazendo uma trajetória conjunta e uma proposta de trabalho associado. Já o grupo egresso
do município de Dionísio Cerqueira não tinha uma vivência cole-
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tiva e muitas famílias desistiram. Em seu lugar, foram assentados
grupos de famílias do município e do MST. Assim, o assentamento se consolidou em dois grupos coletivos, denominados à época
de “grupo 1”, formado pelas famílias do município e “grupo 2”,
formado por famílias do MST.
Em 1989, foi elaborado o regimento interno, com as normas de funcionamento do assentamento e delineamento dos
seus objetivos principais, dentre estes os voltados para a produção: a) para a alimentação (curto prazo), voltada para produção
de gêneros alimentícios necessários para as famílias, buscando
tirar da terra o seu sustento; b) para a comercialização (médio
prazo), com foco na alimentação das famílias e comercialização in natura do excedente; c) industrialização (longo prazo),
que vislumbrava a produção primária, agregando mais valor à
produção, resultando em melhores condições econômicas para
os assentados.
Em outubro de 1990, 41 trabalhadores do ‘grupo 2’,
pertencentes ao MST, fundaram a Cooperativa de Produção
AgropecuáriaUnião do Oeste (Cooperunião), com o objetivo de
ser uma CPA voltada para fomentar a produção e facilitar as
compras, as vendas, o acesso ao crédito e a aquisição de maquinários. Após um curso de formação direcionado para todo
o assentamento, foi articulada a entrada de assentados do “grupo 1” na cooperativa, o que veio a se concretizar em 1992. Em
1994, houve a unificação dos grupos no tocante à coletivização
das terras, dos meios de produção e do processo de trabalho na
cooperativa. Assim, todas as famílias do “grupo 1” passaram a
integrar o quadro social da cooperativa, tendo os mesmos direitos e deveres dos sócios fundadores.
Em 1996, definiram-se os setores estratégicos, que receberiam
os maiores investimentos para futuro retorno econômico: produção
e industrialização do frango de corte, produção de leite in natura,
produção de peixe, produção de erva mate in natura, produção de
milho, soja e trigo, além da alimentação para a autossustentação.
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No ano de 2004, o empreendimento conseguiu um financiamento para a construção de 52 casas de alvenaria, melhorando as condições de moradia dos cooperados. A cooperativa possui uma política de empréstimo financeiro para os associados
por um ano, sem incidência de juros e debitado na conta anual
de distribuição de sobras. Esses recursos são direcionados para
realização de exames médicos, consultas a especialistas, compra
de medicamentos, entre outras necessidades.
Com a melhoria da infraestrutura social e produtiva, em
1997, a Cooperunião adentrou na agroindustrialização, com a
construção do abatedouro de aves com capacidade de abate de
mil aves/hora. No entanto, nos primeiros anos, a cooperativa
operou com menos de 30% de sua capacidade instalada, o que a
levou a oferecer, em 2008, a prestação do serviço de abate para
produtores da região. Em 2011, o abatedouro operava com aproximadamente 70% de sua capacidade instalada.
Em um dia de produção, o abatedouro recebe aves e realiza
o abate durante 5 horas, com maior número de horas destinadas
à prestação de serviço para terceiros. Durante outras três horas,
são realizadas a limpeza do abatedouro e a manutenção preventiva dos equipamentos. Na figura 1, pode-se observar a evolução
da produção no setor de 2006 a 2010, tanto no abate da produção própria quanto na prestação de serviço:
A Cooperunião utiliza a marca Terra Viva para comercializar o frango de corte próprio. Com o aumento da atividade de
prestação de serviços, ocorreu uma diminuição na produção e
industrialização do frango de corte próprio e aumento na prestação de serviços, em razão da elevação no custo de manutenção da
produção própria em comparação à prestação de serviços para
terceiros.
Em 2010, a cooperativa era formada por 48 famílias, totalizando 154 sócios entre homens, mulheres e jovens. O faturamento médio anual da cooperativa, de 2008 a 2010, esteve estacionado na faixa de R$ 2 milhões, sendo que a redução dos preços
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pagos pela produção e seu elevado custo ano a ano reduziram a
margem de ganho da cooperativa e, consequentemente, a distribuição de sobras aos trabalhadores associados. Toda a estrutura
produtiva e social da cooperativa é arquitetada em um desenho
organizacional que contempla os aspectos social e econômico da
Cooperunião.
A Copavi

A Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória Ltda
(Copavi), está localizada no Assentamento Santa Maria, município de Paranacity/PR, região Noroeste do Paraná, a uma distância de 403 km da capital, Curitiba. O assentamento Santa Maria
foi criado mediante a desapropriação da Fazenda Santa Maria,
em junho de 1988. Inicialmente, a área foi ocupada provisoriamente por um grupo de trabalhadores sem-terra de Paranacity
logo após ser desapropriada, e somente em 1993 as 25 famílias
ligadas ao MST ocuparam a área para produzir de forma coletiva para sua subsistência. Algumas dessas famílias já ocupavam
a terra há mais de dois anos e, mesmo sem contar com a posse
legal dela, conquistaram o apoio e simpatia da população local
para reivindicar sua posse definitiva. Nos primeiros seis meses de
ocupação, as famílias dedicaram-se a trabalhar como boias-frias
em propriedades da região, ao mesmo tempo que discutiam sobre como seria a organização do assentamento e quais objetivos
e princípios norteariam o seu funcionamento.
A fundação da Copavi, em 10 de julho de 1993, objetivou dar início ao desenvolvimento das atividades coletivas
e angariar investimentos produtivos. A Copavi é vinculada à
Concrab, por meio da Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná (CCA-PR) e busca seguir as orientações do MST
nas suas linhas políticas, princípios e símbolos definidos em
âmbito nacional. Durante todo o período de resistência, foram
realizadas várias reuniões entre os trabalhadores acampados,
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quando se discutiu sobre a melhor forma de utilização da terra
e sobre a organização do trabalho. Em maio de 1994, o Incra
emitiu o título de propriedade da terra ocupada em nome da
cooperativa, de maneira que a terra e os ativos constituídos
fossem de propriedade da Copavi, impossibilitando seu fracionamento individual para alienação. A utilização dos recursos
de maneira coletiva sob a forma de uma cooperativa se colocou como uma premissa para os trabalhadores e sua posterior
adesão como sócios. Inicialmente, as 20 famílias que fundaram a cooperativa “(...) transformaram uma área pequena de
256 hectares com apenas a cultura de cana-de-açúcar (72% da
área), inabitada, em lugar de morada e de geração de renda”
(Moura, 2006, p. 71).
Conforme relatado por Moura (2006), a partir de 1994,
com a regularização do assentamento, a Copavi estava apta a
acessar financiamentos do Programa de Crédito Especial para a
Reforma Agrária (Procera). Em 1995, a cooperativa conseguiu
um financiamento, pelo Procera, no valor de R$ 300 mil que foi
utilizado, centralmente, para fortalecer as seguintes atividades:
horticultura; fruticultura; pecuária de leite; criação de aves; café
adensado e processamento da cana-de-açúcar para produção de
cachaça e rapadura.
As linhas de crédito do Procera permitiram que a Copavi
desse início às atividades agroindustriais para maior agregação
de valor à produção, impactando na organização do trabalho na
cooperativa. Com esse aporte financeiro, a cooperativa adquiriu, a partir de 2000, considerável autonomia financeira, fazendo
com que parte de suas atividades, de seus investimentos e mesmo
da distribuição de sobras para os cooperados resultasse das receitas oriundas da comercialização de sua produção.
As atividades produtivas da cooperativa são concentradas
em dois setores de produção: leite e derivados, que produz leite,
iogurte, queijo e doce de leite; e cana e derivados, produzindo
cana in natura, açúcar mascavo, melado e cachaça. Em 2010, a
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Copavi teve uma receita de R$ 842.801,68, com cana e derivados
sendo responsável por cerca de 52% da receita, leite e derivados,
31%, panificados, 4%, cachaça, 3%, e outros produtos e serviços
com cerca de 10% (Gonçalves, 2011).
O quadro de trabalhadores associados da cooperativa, em
2011, era composto por 53 cooperados, sendo 25 homens, 17 mulheres e 11 jovens, distribuídos pelos setores de produção. A coope
rativa contava também com 19 empregados contratados como força de trabalho assalariada, atuando especificamente na atividade
de corte de cana-de-açúcar no setor de cana e derivados.

Programas federais para agroindustrialização
Nesta seção, apresentamos as experiências de algumas políticas públicas de apoio à agroindustrialização que foram sendo
desenvolvidas no âmbito federal nas últimas décadas. Esses programas são reflexo, por um lado, da agenda de luta apresentada
pelos movimentos sociais rurais, e, por outro lado, dos aprendizados adquiridos com êxitos e fracassos das práticas de apoio ao
agricultor familiar.
Pronaf

Para Schneider, Mattei e Cazella (2004), a elaboração e a
constituição do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) são resultadoS das pressões do movimento sindical que ocorreram a partir do final da década de
1980. Como resposta, o governo federal instituiu um programa
com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional
aos pequenos produtores rurais. Esta nomenclatura fazia alusão
aos agricultores familiares e aos pequenos empresários rurais reconhecidos como miniprodutores.
Em 1994, as reivindicações dos agricultores familiares em
negociação com o governo Itamar Franco resultaram na criação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural
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(Provap), que operava com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esse programa é
considerado o precursor da primeira e mais importante política
diferenciada para o agricultor familiar. Sua reformulação, na
concepção e área de abrangência, ocorre no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Pronaf,
em 1996. Na sua concepção inicial, não previa o financiamento
de atividades de agregação de valor. A inclusão de uma linha
de atuação para a agroindústria ocorreu a partir dos debates
sobre a importância da agroindústria como estratégia de fortalecimento dos pequenos produtores rurais. A criação do Pronaf Agroindústria ocorre somente em 1999, pelo Ministério da
Agricultura.
As dificuldades na normatização do Pronaf Agroindústria
e a transferência do Pronaf do Ministério da Agricultura para o
Ministério do Desenvolvimento Agrário fizeram com que o programa fosse descaracterizado, perdendo muito da estrutura e filosofia com que havia sido pensado, deixando, por exemplo, de
garantir recurso a fundo perdido para a área de infraestrutura de
agroindústrias ou de prever apoio técnico para as agroindústrias
(Mior, 2005).
Agregar x Pronaf Agroindústria

Mior (2005) descreve também o desinteresse por parte do
agente financeiro para operacionalizar o Pronaf Agroindústria,
o que acarretou o direcionamento dos projetos de agregação de
valor para a Linha de Crédito de Investimento para Agregação
de Renda à Atividade Rural (Agregar). A linha Agregar aceitava
propostas individuais e operava prioritariamente com agroindústrias já estabelecidas, sendo que as condições de financiamento
não eram animadoras para as novas agroindústrias. Havia uma
lógica de exigência de garantias reais que dificultava o acesso: o
serviço governamental de Assistência Técnica e Extensão Rural
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(Ater) em áreas de assentamento era deficitária e não havia o
interesse por parte dos bancos em financiar pequenos empreendimentos da reforma agrária. É importante frisar que 80% dos
investimentos desta linha de crédito foram implementadas na região Centro-Sul do país.
A análise econômica para viabilidade do empreendimento
na linha Agregar deveria ser feita na propriedade e não apenas
na agroindústria, como foi proposto pelo Pronaf Agroindústria.
Além disso, era financiado o empreendimento de forma individual e não mais coletivo. Para Mior (2005), essas eram as principais diferenças entre o Pronaf Agroindústria e a linha Agregar.
Como sequela dessa forma de financiar, ocorreu a exclusão dos
agricultores menos capitalizados do processo, uma vez que ao
financiar as agroindústrias isoladas se extinguiu a concepção de
trabalho em rede. Atualmente, o Pronaf Agroindústria abrange
tanto agricultores individuais, como as organizações sociais em
forma de cooperativas.
Em 2015, as ações do Pronaf Agroindústria estão com um
limite de financiamento de R$ 150 mil para pessoa física; R$
300 mil por Empreendimento Familiar Rural; R$ 35 milhões por
Cooperativa/Associação (respeitando o limite de R$ 45 mil por
associado/cooperado relacionado na DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, emitida para a agroindústria); e até 30% do valor
do financiamento para beneficiamento, processamento ou comercialização oriunda da produção agropecuária. Além disso,
quinze por cento (15%) do valor do financiamento de cada unidade agroindustrial pode ser aplicado para a unidade central de
apoio gerencial no caso de projetos de agroindústrias em rede ou,
quando for o caso de agroindústrias isoladas, para pagamento
de serviços como contabilidade, desenvolvimento de produtos,
controle de qualidade, assistência técnica gerencial e financeira
(BNDES, 2015).
A partir do governo Lula (2003-2010), com a redefinição
das competências do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
152

Farid Eid, Felipe Addor, Caio Luis Chiariello, Camila Rolim L aricchia e Alex K awakami

houve o resgate e fortalecimento das ações de Ater e dos programas para as áreas de assentamentos, instituídas por meio da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater)
e do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Pronater).
Dessa forma, em 2015, atrelados a Pnater e ao Pronater,
instituídos em 2003, estão as ações do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) instituído em
1995, assim como, o referencial do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates) do Incra, de
2008 (MDA, 2007). Nesse manual consta, por exemplo, o modelo de um Documento de Caracterização Regional do Programa
de Ates em que o Incra organiza as informações das demandas
existentes nas áreas de assentamento e estabelece os eixos de trabalho da assessoria técnica (2008, p. 35). Dentre as diretrizes a
serem seguidas pela Ates, consta a “Geração de Renda e Agregação de Valor” (2008, p. 67). Dessa forma, dentre as temáticas
trabalhadas pelo serviço de Ates deverá haver uma que trate de
agroindústria familiar com elaboração de projetos para a ação
Terra Sol e para o Pronaf Agroindústria.
Programa Terra Sol

O Programa Terra Sol foi criado em 2004 como parte do Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA) e do Plano Plurianual
(PPA). Executado a partir de 2006 com projetos de ação de fomento
à agroindustrialização, à comercialização e a atividades pluriativas
solidárias, tem como objetivo o “(...) aumento de renda dos assentamentos da reforma agrária por meio de atividades socioeconômicas sustentáveis, valorizando as características regionais, experiências e potencialidades locais, com ênfase na agroecologia”.4 Foi
concebido para financiar agroindústrias via convenio com estados
4

Disponível em: <http ://www.incra.gov.br/programa_terra_sol>.
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e municípios ou por execução direta do próprio Incra. No entanto,
pelo nível de exigência da articulação entre as diversas instituições
em nível municipal, estadual, e federal encontra dificuldades para
ser operacionalizado na maioria dos estados.
Atualmente, a seleção de projetos é feita via chamadas públicas e os recursos orçamentários disponibilizados para a maioria
das seleções públicas de projetos são de responsabilidade do Incra que, também nesta modalidade, promove chamadas exclusivas para mulheres produtoras rurais. Duas são as linhas de trabalho: Linha Apoio, com ações de: i) implantação e recuperação de
agroindústrias; ii) aquisição de equipamentos para agroindústrias;
iii) capacitação dos beneficiários para a atividade agroindustrial;
iv) comercialização, divulgação e venda dos produtos da reforma
agrária; v) capacitação dos beneficiários em gestão administrativa
e comercialização; vi) atividades pluriativas: turismo rural e ecoturismo; vii) restaurantes rurais; e viii) artesanato. E a Linha Agroecologia, com foco em: i) fomentar estudos e projetos inseridos
em uma estratégia de transição agroecológica; ii) o beneficiamento e comercialização de produtos agroecológicos; iii) apoiar a implementação, em caráter demonstrativo, de iniciativas com bases
agroecológicas.

Programa Terra Forte
O Programa Terra Forte, instituído em 2013, tem como público beneficiário as famílias dos Projetos de Assentamento (PA)
criados ou reconhecidos pelo Incra, e organizadas em cooperativas ou associações de produção e/ou de comercialização. Seu objetivo é fomentar a implantação e/ou modernização de empreendimentos coletivos agroindustriais em projetos de assentamento
da reforma agrária, criados ou reconhecidos pelo Incra, em todo
o território nacional.5
5

Disponível em: <http ://www.incra.gov.br/terraforteprograma>.
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O Terra Forte funciona a partir de um fluxo de processos
que propõe uma continuidade na estruturação dos projetos, realizando, primeiramente uma seleção de pré-projetos que são inseridos na carteira de projetos do Incra. Os pré-projetos aprovados
devem ser detalhados minuciosamente para a seleção de projetos
que serão financiados pelo Terra Forte. Vale destacar que há uma
grande exigência de detalhamento dessa chamada pública, o que
representa uma das principais dificuldades para que as associações e cooperativas dos assentamentos consigam ter seus projetos
de agroindustrialização aprovados. Os itens de detalhamento dos
candidatos são: apresentação da proponente; aspectos sociais; aspectos tecnológicos, organizacionais e de infraestrutura; aspectos mercadológicos; aspectos ambientais; aspectos econômico-financeiros; documentação; modelos de declarações.
As propostas de apoio devem ser confeccionadas pelas entidades a serem atendidas, o que requer um nível de conhecimento
que, muitas vezes, é deficitário nas organizações familiares, principalmente das regiões Norte e Nordeste. Assim, é necessária uma
boa articulação com entidades de todos os setores da sociedade
(ONGs, universidade, políticos etc.), para que sejam auxiliados na
formulação das propostas. Na somatória do valor do montante
requerido como apoio deve constar os recursos reembolsável e não
reembolsável, sendo que o valor máximo em recursos não reembolsáveis é de R$ 10 milhões, que deve representar, no máximo,
90% do orçamento total do projeto, para empreendimentos localizados nas regiões Norte e Nordeste e em municípios do semiárido
inseridos no Estado de Minas Gerais, ou 80% do orçamento total,
para empreendimentos localizados nas regiões Centro-Oeste, Sul
e demais municípios da região Sudeste.6
Aprendendo com experiências anteriores, o Programa Terra
Forte vem acompanhado de uma proposta de formação contínua
6

Disponível em: <http ://www.incra.gov.br/media/servicos/editais/2013/
REGULAMENTO%20TERRA%20FORTE.pdf>.
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dos trabalhadores associados e de técnicos que possam apoiar a
elaboração e acompanhamento dos projetos de agroindústrias.
Um dos pontos nodais da arquitetura do projeto remete à capacitação dos cooperados para a gestão dos empreendimentos a
partir de uma intensa dotação técnica-instrumental advinda da
implantação das agroindústrias, bem como do manejo de ferramentas de gestão para a produção e o escoamento no mercado.
Dentre as diversas etapas de formação/capacitação, encontram-se as oficinas sobre cadeias produtivas. Estas oficinas,
ministradas por professores e pesquisadores ligados à temática
da gestão da produção, mas que se debruçam sobre o estudo
da trajetória das cooperativas populares, têm por objetivo emular a apropriação dos conceitos relativos ao estado da arte sobre as cadeias produtivas, mas também aproximar o léxico das
experiênciasconcretas dos trabalhadores associados.
A grande exigência de detalhamento dos projetos para o
edital, que muitos consideram inadequado para o contexto que
pretende apoiar, pode ser retratada nos números da primeira seleção que está em andamento, desde 2013. De centenas de projetos enviados, apenas pouco mais de 100 foram aprovados para
a carteira do Incra. Seus proponentes fizeram o detalhamento
das propostas e apenas 32 foram selecionados para a carteira de
projetos do Terra Forte. Estes ainda passarão por uma avaliação
mais profunda para poderem ser financiados, como destaca a
notícia do próprio Incra, quando foram divulgados os projetos
aprovados: “A seleção para a carteira do Terra Forte é a segunda
etapa do processo, e não representa nenhuma obrigatoriedade
de apoio ao projeto. Após selecionados, os projetos da carteira
passarão por uma qualificação. A indicação para investimento só
é feita se ficar comprovada a viabilidade do empreendimento”.7
7

Disponível
em:
<http
://www.incra.gov.br/noticias/incra-divulgarela%C3%A7%C3%A3o-final-de-projetos-selecionados-pelo-programaterra-forte>.
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Vale destacar que, entre os 11 projetos selecionados para receber
um volume maior de recursos (mais de R$ 3 milhões), sete são
da região Sul do país8, reflexo da diferença de infraestrutura e
organização que há entre as regiões do país e que não pode, ou
não deve, ser ignorada.

A experiência de assessoria a Coopaterra
Apresentamos, nesta seção, a experiência de trabalho que
vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Solidariedade Técnica da
Universidade Federal do Rio Janeiro (Soltec/UFRJ) com a Cooperativa de Produção Agroecológica Terra Fértil (Coopaterra), uma
organização produtiva que busca articular a produção de quatro
assentamentos e uma comunidade do MST e que hoje está se estruturando para conseguir implantar uma agroindústria. Com a
análise deste caso, pretendemos ilustrar, por um lado, a importância de uma política pública sólida de viabilização de unidades de
processamento no assentamentos da reforma agrária, por outro,
os desafios e dificuldades enfrentados para a organização e, principalmente, o atendimento das exigências colocadas pelas políticas
governamentais, particularmente pelo programa Terra Forte.
A criação da Coopaterra

A história do assentamento onde hoje se localiza a Coopaterra começa em 1999, quando surge o acampamento Terra
Prometida, na fazenda de Santana, município de Miguel Pereira/
RJ. O acampamento era formado por 153 famílias, de origem
urbana e rural, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). A esperança de desapropriação era tão
certa que deu origem ao nome do acampamento.

8

Disponível em: <http ://www.incra.gov.br/sites/default/files/publicacao_
resultado_recursosterra_forte_2014-08-01-2.pdf>.
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Não conseguindo a desapropriação dessa terra, em 2000,
os trabalhadores partiram para a ocupação da nova região que
se localizava as margens da Baía de Sepetiba, em Santa Cruz,
Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Após nova derrota
por lentidão e falta de vontade política dos órgãos governamentais, em 2006, os trabalhadores mudaramm-se novamente para
um novo acampamento em Nova Iguaçu. Depois de mais de um
ano de cobrança ao Iterj, houve um processo de desapropriação
para fins sociais das fazendas Sempre Verde e Paraíso nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, assentando cerca de
50 famílias.
Apesar de assentados, a carência de infraestrutura do assentamento prejudica muito a produção agrícola e sua venda.
As principais dificuldades encontradas são a falta de drenagem,
estradas precárias e instabilidade da energia elétrica. Nesse
árduo contexto, começou uma mobilização para aumentar a
cooperação e minimizar as dificuldades. A Coopaterra surgiu,
então, a partir da realização de mutirões de produção, ainda
como um grupo não formalizado. Os mutirões eram organizados por assentados que buscavam, de forma participativa,
discutir a viabilidade da produção agroecológica e sustentável
nos assentamentos, visando à a melhoria da qualidade de vida
de suas famílias, através da geração de renda pela produção
e comercialização de alimentos saudáveis. Essa mobilização
levou à articulação com outras comunidades agrícolas ligadas
ao MST que estão em municípios próximos à capital. Atualmente, a Coopaterra é composta por famílias pertencentes a
quatro assentamentos e um acampamento, localizados nas regiões Baixada e Sul do Rio de Janeiro, atingindo cerca de 80
cooperados entre homens, mulheres e jovens.
Os anos 2008 e 2009 foram o marco inicial de um processo mais institucional da Coopaterra, com implantação
de agrofloresta nos lotes de assentados e a diversificação da
produção. As atividades de cada lote eram autogestionadas,
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possibilitando a cooperação entre as famílias que trocavam
trabalho, equipamentos e insumos para a produção. O planejamento era realizado através da identificação de demandas
e da reflexão e discussão coletiva das estratégias mais adequadas para responder a elas. Desta forma, escolhiam-se, por
exemplo, as áreas para plantio, preparo e cultivo e se tomavam
as decisões sobre a colheita, cultura e comercialização. Todos
os participantes da cooperativa, lideranças e camponeses mais
ligados à produção, eram convocados às assembleias para discutir e tomar as decisões, garantindo, assim, a construção coletiva do projeto.
A estruturação da comercialização e do beneficiamento

Ainda informal, o grupo participou, em 2010, da 1ª Feira
Estadual da Reforma Agrária, organizada por grupos de cooperativas de assentados da reforma agrária do Rio de Janeiro,
quando recebeu o convite para participar da Rede Ecológica do
Rio de Janeiro, que são grupos de consumidores que realizam
compras coletivas diretamente de pequenos produtores agroecológicos. O fornecimento para a Rede Ecológica foi o ponto de
partida para uma série de transformações na forma de produzir,
pois exigia uma organização mais afinada para o fornecimento
quinzenal de diversos produtos. Era preciso melhorar o nível de
organização e diversificar a produção, bem como sistematizar e
agregar novos camponeses para atender à demanda.
Depois desta parceria, surgiram oportunidades para participar de outros espaços de comercialização, como as feiras livres
em Nova Iguaçu e Duque de Caxias e venda de cestas da reforma
agrária. Esses espaços promoveram novos avanços na organização dos camponeses, pela necessidade de ampliação da produção
para atender ao mercado em diferentes momentos de entrega e
venda. A expansão na venda foi exigindo uma maior organização, o que levou à formalização da cooperativa em 2012.
159

Políticas de agroindustrialização em assentamentos da reforma agrária: uma análise do diálogo entre a prática das
cooperativas do MST e as políticas governamentais

A Coopaterra vem desenvolvendo ações que buscam viabilizar uma melhor organização da produção agroecológica. Através
de recursos próprios, a Cooperativa adquiriu um caminhão para o
transporte da produção, e um freezer vertical e uma geladeira para
acondicionar o material antes da entrega. Também foram adquiridos alguns equipamentos para apoiar a venda e beneficiamento,
como balança digital de precisão, embaladora e seladora a vácuo,
desidratado para frutas, legumes e plantas medicinais, assim como
as embalagens para atender à produção a vácuo e os desidratados.
Esse maquinário básico permite que a cooperativa venda alguns produtos beneficiados: polpas, aipim branco ou amarelo descascado, aipim branco ou amarelo ralado, goma para tapioca, jaca
dura ou mole desgomada, cana descascada em palitos, bolos, doces,
queijo, biscoito, salgados. No entanto, há necessidade de avançar
para produtos que possam ter maior prazo de validade, para não
ficarem sujeitos às variações do mercado e reféns de fenômenos climáticos, e que também os possibilite de acessar outros mercados.
O sonho da agroindústria e a atuação do Soltec/UFRJ

Em função desse cenário, a cooperativa vem construindo a
estratégia de implantação de uma agroindústria com o intuito de
fomentar a produção coletiva no assentamento com maior qualidade, gerar maior renda, principalmente para os jovens com o
beneficiamento dos alimentos, aumentar o tempo de armazenamento e produzir bens mais atraentes para o consumidor. A principal política pública para o financiamento de agroindústrias em
assentamentos da reforma agrária, atualmente, é o edital Terra
Forte. Entretanto, há que se traçar um longo caminho de institucionalização e organização para se chegar lá, e foi para apoiar
essa caminhada que o Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec/
UFRJ)9 passou a dialogar com a Coopaterra. Ao longo de 2014,
9

“O Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec/UFRJ) é um programa interdisciplinar de extensão, pesquisa e formação, que desenvolve projetos em
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consolidou-se o diálogo institucional e uma série de conversas e
atividades para um maior conhecimento da realidade da cooperativa por parte do grupo universitário.
A partir da estratégia metodológica da pesquisa-ação
(Thiollent, 2011), o Soltec/UFRJ começou a conhecer a realidade e construiu, junto com a coordenação da cooperativa, uma
proposta de trabalho que tem como objetivo central estruturar
a cooperativa. O plano de trabalho é dividido em quatro momentos: a) planejamento das atividades; b) Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica, Social e Ambiental (Evtesa); c) elaboração
do plano do empreendimento; e d) formação e assessoria.
Assim, o projeto começou com a realização de um planejamento dialógico e participativo das atividades, que envolveu as
coordenações, pesquisadores e técnicos da Coopaterra e do Soltec e com a definição das equipes de trabalho, equipe de pesquisa
e equipe de apoio, compostas por integrantes de ambos os grupos. Em março de 2015, iniciou-se o estudo de viabilidade, com
a perspectiva de apresentar um relatório inicial, em agosto do
mesmo ano. O Evtesa pretende contribuir para um conhecimento mais amplo e profundo sobre a cooperativa, levando em conta
não só a parte econômica mas também os aspectos socioambientais e técnicos. A metodologia utilizada é uma adaptação da proposta pela organização não governamental Cooperação e Apoio
a Projetos de Inspiração Alternativa para estudo de viabilidade
econômica de empreendimentos associativos (Capina, 1998).10
Na fase seguinte, será elaborado um plano do empreendimento com a finalidade de construir coletivamente, com base no

10

rede com abordagem territorial e participativa, nos campos da Tecnologia
Social e da Economia Solidária, visando à construção de políticas públicas
para a equidade social e o equilíbrio ambiental”. Disponível em: <www.
soltec.ufrj.br>. Acesso: 28 de junho de 2015.
No portal da organização, <www.capina.org.br>, estão disponíveis dois
livros que podem servir de base para esse tipo de trabalho com empreendimentos solidários: Puxando o fio da meada e Retomando o fio da meada.
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estudo de viabilidade, um plano estratégico do empreendimento
que oriente as decisões de produção e comercialização em curto,
médio e longo prazo. A fase final do projeto se dá com a formação e assessoria, através de um curso de extensão, que usará a
metodologia da pedagogia da alternância.
Os desafios e dificuldades para o financiamento de uma agroindústria
na Coopaterra

Em função de um longo e cansativo trabalho realizado nos
últimos anos, a Coopaterra tem conseguido organizar-se, cada
vez mais, para buscar atender às demandas do mercado e das
políticas públicas. Podemos resumir, de forma simplificada, os
desafios para o acesso à política de agroindustrialização dos assentamentos em três eixos: formalização, organização produtiva
e elaboração do projeto.
A resolução de pendências de formalização da cooperativa
foi um primeiro passo ao qual dedicou-se grande esforço. A primeira batalha foi para o reconhecimento de uma área produtiva
rural no município de Duque de Caxias, cuja prefeitura ignora
completamente as atividades de produção da agricultura familiar em seu território, o que pode ser comprovado pela ausência
de políticas públicas municipais voltadas para esse setor e pelo
fato de haver apenas uma subsecretaria direcionada à agricultura, dentro da Secretaria de Meio Ambiente.
Não obstante, o processo de formalização foi um passo fundamental para que a cooperativa conseguisse atingir um objetivo
que é considerado pelos cooperados como uma etapa para obter
a agroindústria: o acesso ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae).11 Ele determina que, no mínimo 30%, dos recursos devem ser destinados à compra de produtos do agricultor

11

Disponível em: <http ://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/
alimentacao-escolar-apresentacao>. Acesso em: 28 jun. 2015.
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familiar, com prioridade para os produtores vinculados às cooperativas e aos assentados da reforma agrária. Entretanto, para
acessar o programa há a exigência do cadastro e de uma série de
documentações que precisam ser apresentadas pela cooperativa.
A Coopaterra cumpriu os requisitos básicos e está concorrendo
para começar a fornecer alimentos para as escolas da região, a
partir do segundo semestre de 2015.
O avanço de vendas por atacado, na região, e o acesso ao
Pnae vão contribuir para estruturar o segundo eixo de desafios
para a agroindústria: a organização produtiva. Atualmente, a
Coopaterra tem uma saída diária de um caminhão, que leva centralmente aipim in natura, para vender para mercados dos bairros próximos. Essa demanda têm exigido uma organização cotidiana do trabalho e da relação com os agricultores, que precisam
estar afinados com a estratégia de vendas da cooperativa para
que esta não deixe de atender aos pedidos de seus clientes. Essa
dinâmica não era tão organizada quando o principal canal de
venda eram feiras esporádicas. A exigência de um fornecimento
diário tem sido um importante trunfo para a estruturação produtiva do empreendimento.
Com a aprovação do Pnae, a expectativa é que haja a demanda de entrega de caixas de aipim e abobrinha duas vezes por
mês para, no mínimo, 25 escolas do município, mas podendo
chegar a 92 unidades em seis municípios diferentes. Nesse cenário, será adicionado ao trabalho atual, a exigência de um planejamento sólido da produção que garanta a disponibilidade de
produtos que devem ser entregues nas escolas. A organização de
fornecimento dos alimentos pelos agricultores deverá não apenas ser tocada no cotidiano, mas planificada antecipadamente de
acordo com a previsão de demanda para os próximos períodos.
Sem embargo, ainda há uma forte demanda da coordenação da cooperativa por formação e ferramentas que contribuam
para uma gestão mais profissional, transparente e eficiente. Os
agricultores não têm, tradicionalmente, a preocupação em for163
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mar-se para gerir sua produção. Habituados a ser dependentes
dos atravessadores, que exploram o máximo possível seu poder
de monopsônio, os produtores assumem uma cultura de colher e
procurar vender ao preço que lhe é imposto. Portanto, um processo profundo e contínuo de formação permitirá uma capacidade
de transformação dessa realidade e uma maior capacidade dos
camponeses de interferir nas dinâmicas de relação ao longo da
sua cadeia produtiva.
Assim, em um caminhar longo e trabalhoso, a Coopaterra
tem conseguido estruturar-se nos dois primeiros eixos que são
exigidos para o sonho da agroindústria. Inclusive essas experiências já têm suscitado a discussão sobre o tipo de beneficiamento
que deve ser priorizado na indústria; algo mais direcionado para
o aipim, principal produto do assentamento Terra Prometida, ou
uma proposta de processamento mínimo, que permita a industrialização de produtos diversos vindos dos cinco territórios produtivos ligados à cooperativa.
Porém, ainda há o desafio de se ter o conhecimento técnico
necessário para a elaboração do projeto de agroindústria. Com
o apoio do MST e de grupos de universidades, a cooperativa tem
conseguido mobilizar alguns técnicos que colaboram na elaboração de projetos, não apenas para o Terra Forte, mas também a
outros editais. Entretanto, a exigência de detalhamento técnico
é muito grande e tem sido algo constatado e contestado por diferentes grupos em diferentes regiões do país. Uma análise minuciosa das exigências do edital mostra que, na realidade, para a
elaboração do projeto é necessária a constituição de uma equipe
multidisciplinar e altamente qualificada.
Nesse sentido, o Soltec/UFRJ, grupo do Centro de Tecnologia, originado na engenharia, tem servido como ponte para as
diversas demandas que aparecem para a elaboração de projetos.
Mesmo dentro da engenharia, são necessários conhecimentos de
engenharia de produção, civil, química, mecânica. Assim, é indispensável, para qualquer empreendimento de assentamento da
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reforma agrária que queira acessar o Terra Forte, mobilizar profissionais dessas diferentes áreas para a construção dos projetos.
Vale destacar que o Incra sabe dessas dificuldades e tem procurado
viabilizar técnicos que possam suprir essas lacunas. Entretanto, a
exigência burocrática para aprovação do financiamento é maior e,
na maioria das vezes, faz com que esse esforço não seja suficiente.
Em seus planos, a Coopaterra tem o objetivo de concorrer
ao financiamento do Terra Forte na segunda chamada, com previsão de abertura para o segundo semestre de 2015. Ainda é preciso avançar muito na estruturação da cooperativa para que ela
esteja pronta para receber esse apoio. Entretanto, percebe-se nitidamente seu avanço e a vontade de seus cooperados de fazer uma
experiência sólida de cadeia produtiva solidária através do empreendimento. Resta saber se os apoios que a cooperativa recebe
hoje serão suficientes para dar conta das exigências do edital.

Considerações finais
Um dos maiores desafios para a construção de uma autêntica economia solidária, a partir da economia de resistência ativa
dos movimentos sociais, está no fato de estar inserida em uma
sociedade contraditória, marcada historicamente por relações
sociais e de produção capitalistas. No entanto, esse conjunto de
relações é hegemônico e não totalizante. A história de lutas dos
trabalhadores demonstrou ser utópica a pretensão de incorporar
todas as relações societais em uma lógica de subordinação do
trabalho ao capital. Houve, há e sempre haverá, movimentos de
resistência.
Por outro lado, a sociedade de hoje, que convive com a hegemonia da economia capitalista e com a gênese de um novo tipo
de economia, é herdeira de deficiências educacionais e tem que
lidar com comportamentos individuais formados em contextos
autoritários, preconceituosos e burocráticos, cuja cultura predominante está fundamentada na subordinação. Por isso, enfrentar
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os desafios de forma objetiva, amadurecendo seus conhecimentos
e culturas de grupo, buscando desenvolver a coesão social através
da responsabilização de cada um dos indivíduos para o desenvolvimento do projeto coletivo, torna-se estratégico para ampliar
a capacidade de resistência dessas iniciativas que pretendem ser
plenamente autogestionárias.
A cada dia, novos desafios surgem para os trabalhadores
que se veem obrigados a desenvolverem suas potencialidades profissionais historicamente impedidas pelas relações de trabalho e
de produção despóticas praticadas nas empresas capitalistas. Seguindo essa linha de raciocínio, a formação continuada e integrada torna-se central para ampliar a capacidade de resistência
ativa dos trabalhadores na organização de seus empreendimentos
coletivos.
Esta formação deve ocorrer nos planos: a) administrativo:
utilização eficiente e eficaz das ferramentas de gestão; b) técnico:
desenvolver com competência a gestão do trabalho nos processos
de produção e de trabalho; c) político: aprofundar a questão da
transmissão e troca de saberes entre trabalhadores associados,
introduzir a politecnia nos processos, atuar nos movimentos sociais de resistência, contribuir para construir uma reserva estratégica para mudança no modo de produção vigente; e d) humanista, aprofundar o debate sobre valores humanitários.
Levando-se em consideração estas características, pode-se
verificar que o maior risco para esses empreendimentos solidários
é entrar no jogo da banalização dos princípios duramente construídos, buscando seu crescimento pela via da competição a qualquer
custo com os empreendimentos solidários ou com as empresas capitalistas. Abrir mão de princípios para garantir a concorrência e
não o desenvolvimento da (inter)cooperação e do crescimento dos
movimentos sociais por melhores políticas públicas, significa não
compreender que essas experiências populares têm também como
importância mostrar ser possível o crescimento de formas democráticas de organização coletiva do trabalho e da produção.
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Trata-se ainda de poucas experiências, algumas com mais
de vinte anos de atividades contínuas, que servem como referência para outros trabalhadores terem a compreensão de que é possível o rompimento com a cultura da subalternidade e da suposta
necessidade de uma gerência científica que ordene aos trabalhadores o que cada um deve cumprir, um dos pilares fundamentais
da ideologia capitalista. É mister estar atentos aos riscos de perda
da identidade camponesa e ao perigo de se tornarem pequenos
empresários rurais competitivos entre si e com os empresários capitalistas. Faz-se necessária uma problematização contínua sobre
a importância de não praticar o assalariamento do trabalhador,
nem a organização taylorista no controle do trabalho, bem como
o crescimento econômico a qualquer preço, e, principalmente,
evitar os problemas das alianças estratégicas com o grande capital, que representam a proposta de uma outra economia.
O empoderamento que a agroindustrialização fomentada pelo Programa Terra Forte pode aportar aos cooperados que
atuamde forma coletiva faz vislumbrar uma política pública que
enfrente questões seculares ligadas à agricultura familiar no Brasil. Há um discurso capcioso de que os pequenos produtores são
hábeis e aptos para executarem as atividades produtivas primárias,
mas que seu beneficiamento e a consequente agregação de valor,
a comercialização, isto é, a gestão do negócio no interior de uma
complexa cadeia produtiva, devem ser delegados a outros atores
dotados de capacidade científica e negocial para ‘tocarem’ o negócio. Esse discurso dá ensejo à atuação dos atravessadores, dos monopólios e monopsônios ao longo das cadeias produtivas, levando
à assimetria de poder de negociação, e relegando aos pequenos
produtores rurais uma fração ínfima do valor agregado na produção, restando frustração e angústia como desdobramento do resultado operacional. Exige-se, nesse sentido, um conjunto de ações
no âmbito da uma grande política que, se levado a cabo, com a
seriedade e organização requeridas, pode significar uma alteração
no panorama das relações de poder por tantas décadas reeditadas.
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Diante desse quadro apresentado sobre a perspectiva de expansão das agroindústrias nos assentamentos de reforma agrária no Brasil, emerge o debate teórico entre distintas percepções
acerca da orientação de gestão nas cooperativas. Se, por um lado,
a vertente teórica que reflete sobre o cooperativismo tradicional
ou empresarial defende que as cooperativas, ao se desenvolverem, devem ajustar-se à mesma lógica da empresa capitalista, via
adoção sistemática dos postulados da competição globalizada,
por outro, a vertente teórica ligada às cooperativas populares
oriundas de movimentos sociais defende que estas se desenvolvam economicamente, mas mantendo a autogestão e a democracia interna em seu interior, impondo a racionalidade social à racionalidade técnica.
Para que as potencialidades de uma comunidade possam
alavancar o desenvolvimento coletivo, os atores devem estar unidos na ajuda mútua e no controle social de meios essenciais de
produção e distribuição. Neste sentido, o desenvolvimento da
cooperação, da democracia, do controle social e da autonomia é
fundamental e deve estar, sempre que possível, presente em todos
os elos de uma cadeia, formando cadeias produtivas solidárias.
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Quilombolas do Ribeira asseguram direitos e
ganham visibilidade1
Célia Futemma

“Os quilombolas do Vale do Ribeira não estão mais isolados, isso é fato”, afirma a professora Celia Futemma, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da
Unicamp. “Há uma interação com instituições e pesquisadores
externos e várias ações conjuntas visam dar visibilidade à luta
das comunidades quilombolas para que atinjam seus objetivos.
Ao mesmo tempo, eles estão extremamente conscientes politicamente e, hoje, têm maior acesso à informação para ganhar ainda
mais conhecimento. Eles sabem de seus direitos.”
De 2007 a 2012, a bióloga e antropóloga Célia Futemma
coordenou um projeto Fapesp sobre populações locais e conservação dos patrimônios natural e cultural, e continua atuando em
comunidades da região tendo uma aluna de doutorado avaliando
as atividades de turismo empreendidas por jovens quilombolas.
“O trabalho da Unicamp se dá em colaboração com a professora
Cristina Adams e sua equipe da USP, que lá chegaram em 2003
para um projeto avaliando os impactos do uso e ocupação do

1

Entrevista ao Jornal da Unicamp, Campinas, 11 de setembro de 2015 a 20
de setembro de 2015, ano 2015, n. 637.
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território por comunidades quilombolas em solos remanescentes
da mata Atlântica.”
Segundo a pesquisadora do Nepam, os estudos no Vale do
Ribeira, ao sul do Estado de São Paulo, têm mostrado como descendentes dos quilombolas se organizam para garantir a ocupação produtiva das terras reconhecidas na Constituição de 1988.
O reconhecimento dos territórios traz dois pontos importantes: primeiro, que o título é coletivo, concedido à associação da comunidade e não ao indivíduo, sem direito a
alienação (a propriedade não pode ser arrendada, alugada
ou vendida); outro aspecto é a diferença de jurisprudência
em relação aos indígenas, que embora tenham direito ao
uso e ocupação da terra por tempo indeterminado, ela continua pertencendo ao Estado.

Célia Futemma explica que seu projeto Fapesp tratou mais
especificamente da análise institucional, pesquisando o histórico
de luta das comunidades quilombolas pelo território e também as
regras que estão por trás dos sistemas agrícolas.
No Vale do Ribeira vivem mais de 60 comunidades autodenominadas descendentes de ex-escravos afro-brasileiros,
em áreas variando de 2 mil a 6 mil hectares, muitas ainda
não reconhecidas ou em fase de regulamentação. Dentro de
quase toda comunidade existem áreas particulares, cujos
proprietários convivem bem ou com dificuldades com os
quilombolas, cabendo ao Instituto de Terras do Estado de
São Paulo (Itesp) mediar os conflitos.

Desde a Abolição, recorda a antropóloga, escravos fugidos,
libertos ou abandonados por seus donos ocuparam aquelas terras
e viveram praticamente isolados de agentes externos. A partir da
década de 1950, a abertura da BR-116 (que liga São Paulo ao Paraná) e suas ramificações permitiu a entrada de fazendeiros com
gado e de extrativistas cobiçosos do palmito-juçara.
A presença de grileiros trouxe tensões na luta pela terra,
paralelamente ao movimento contra a construção de barra-
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gens como de Tijuco Alto, provocando a resposta de agentes sociais dando suporte às comunidades quilombolas: vieram a Igreja Católica com as Irmãs Pastorinhas, o Itesp,
o ISA (Instituto Socioambiental) e os pesquisadores, todos
muito atuantes até hoje.

Os agricultores quilombolas, conforme a pesquisadora, dividem a terra entre o cultivo de subsistência e culturas de maior
apelo comercial, como a banana e a pupunha.
A população local procura o equilíbrio entre as suas tradições de uso da terra e as restrições impostas pela legislação
ambiental, como por exemplo, às queimadas para abrir o
roçado e à caça. Pesquisadores atuantes no Ribeira estudam outras formas de uso do território, que passam pelo
resgate e preservação de tipos de sementes de cultivares locais e o inventário cultural dos quilombos.

Em sua análise institucional, Celia Futemma verificou que
as regras de usufruto pelos comunitários foram se tornando mais
complexas no decorrer do tempo.
Antigamente, a distribuição da terra entre as famílias era
informal: se alguém queria abrir um roçado ou construir
sua casa, escolhia uma área, respeitando-se o espaço das
demais famílias. Posteriormente, o governo estadual dividiu o território em lotes retangulares e deu um título de
propriedade a cada família. Com a Constituição de 88 determinando que a terra seja coletiva, muitas daquelas famílias abriram mão dos seus títulos em prol da associação da
comunidade.

A docente da Unicamp observa, porém, que esta transição
não foi tão fácil, pois sendo os títulos individuais, várias famílias
quilombolas venderam suas áreas a preços irrisórios.
Não investiguei a fundo essa questão, mas talvez explique
a existência de propriedades particulares que são motivos de conflitos. Teria que montar toda a cadeia dominial
para confirmar se uma propriedade pertence realmente a
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tal pessoa. O fato é que os comunitários, incluindo-se os
líderes, preferem o título coletivo, em que toda ação envolvendo a gestão do território é submetida à comunidade, em
reuniões frequentes.

Complexidades pós-88
De acordo com Célia Futemma, as leis ambientais vêm trazendo restrições para os quilombolas em relação ao tradicional
rodízio de culturas e ao licenciamento do próprio roçado.
A licença precisava ser solicitada à Cetesb a cada um ou
dois anos, frequência que dificultava o plantio de determinadas culturas. Muitas famílias deixaram de plantar e os
jovens se sentiram desestimulados para o trabalho na roça,
que já é árduo. Com a proibição da queimada e a necessidade de licenças para a roça, houve protestos, em 2009, e
um pedido de ajuda à ISA e universidades para intermediar
um acordo com a Cetesb. A partir de 2011, o licenciamento
passou a valer por períodos de cinco a dez anos.

A pesquisadora do Nepam conta que a garantia da terra
incentivou quilombolas a investirem na pupunha, uma cultura
perene, diferente das anuais de mandioca, feijão ou milho, que
são cultivares itinerantes.
Eles mantêm o plantio de subsistência, com vários tipos
de cará e de banana, além de outras frutas, mas também
compram produtos no mercado. Pesquisa da equipe da professora Cristina Adams mostra uma mudança de dieta nos
últimos anos, com consumo maior de calorias processadas
– farinha branca, pão, biscoito.

As comunidades também vêm apostando em outras atividades econômicas, diz a professora, lembrando que, na comunidade Ivaporunduva, o turismo apresenta-se mais consolidado, com
uma pousada e visitas quase diárias de escolas de classe média de
São Paulo e de outros Estados. “As crianças visitam áreas agríco174
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las e conhecem a história dos quilombolas, contada por velhas lideranças, ao passo que jovens da comunidade atuam como agentes ambientais, levando os visitantes até atrações como a Caverna
do Diabo e as inúmeras cachoeiras.”
É verdade, observa Célia Futemma, que muitos jovens e
também adultos saíram para São Paulo, Curitiba e cidades maiores das redondezas. Entretanto, com a conquista da terra, há pessoas que voltaram para a comunidade 20 ou 30 anos depois, já
com suas famílias.
Jovens também voltaram e outros desistiram de sair para
continuar na luta e zelar pelo território. Um terceiro movimento é o intercâmbio entre os quilombolas que ficaram e
os que estão nas cidades, graças aos recursos de comunicação, havendo ainda a interação com os agentes externos,
que resulta em ações conjuntas para angariar recursos e
dar mais visibilidade à luta quilombola.

Na opinião da pesquisadora, os quilombolas do Vale do
Ribeira estão conscientes politicamente.
Vemos a desenvoltura na fala, a clareza de raciocínio e o
acesso à informação facilitada. Eles conhecem seus direitos. Os líderes acima dos 60 anos também se expressam
muito bem e, inclusive, dão palestras em eventos sobre o
histórico do seu povo e os patrimônios cultural e natural.
Com esse propósito, o Nepam da Unicamp sediará em setembro um seminário sobre esse tema, com espaço para
que as ‘vozes comunitárias’ apresentem suas experiências.

A professora da Unicamp ressalta, como outro fruto da interação, o inventário cultural de quilombos do Vale do Ribeira,
livro publicado pelo ISA que traz ricas informações histórico-culturais de todas as comunidades da região: tanto sobre o patrimônio material (equipamentos para produção de farinha de mandioca, pilões e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, de 1791), como imaterial (cantorias, danças e festejos).
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Juntamente com o ISA, eles organizam eventos comunitários, como a Feira de Sementes em agosto e participam de
encontros político-sociais reunindo quilombolas de todo o
país. O Circuito Quilombola, iniciativa voltada ao turismo também apoiada pelo ISA, conta com a participação de
mais de dez comunidades.

Política consolidada
Célia Futemma considera a conquista do território como
fundamental para a luta dos quilombolas, mas adverte que, no
Estado de São Paulo, apenas 32 comunidades foram reconhecidas e seis tituladas.
A conquista é importante para que possa haver toda essa
mudança, com garantia de direito à moradia e aos sistemas
produtivos, bem como às atividades de turismo. Mais do
que a posse, eu colocaria a garantia da terra como ponto-chave para que as famílias possam investir em suas atividades e seus modos de vida. Outro dado importante diz
respeito à cobertura vegetal: cada comunidade tem mais de
80% da mata Atlântica preservados. A presença dos quilombolas foi decisiva para que a floresta ficasse em pé.

A pesquisadora do Nepam não vê riscos de retrocesso em
relação à titulação da terra, processo que é conduzido pelo Itesp,
com o Incra atuando apenas em casos muito específicos, envolvendo terras de particulares ou da União.
Para nós, pesquisadores, o mais importante é a autonomia
demonstrada por eles para o bom gerenciamento dos territórios, em que pesem problemas como na educação básica,
que precisa melhorar. De qualquer maneira, os filhos dos
quilombolas estão estudando mais que os pais, que estudaram mais que os avós. Temos então uma população mais
educada formalmente, o que significa a valorização das comunidades e o sentimento de pertencimento.
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El poder rotatorio – Otra forma de lo político
frente a lo liberal1
Pablo Mamani

Introducción
¿Qué queremos de la política los hombres y mujeres que vivimos casi cotidianamente los oprobios del poder como sistema
de dominación, y en nuestro medio, del poder liberal y del poder
neocolonial? Preguntarse de este modo es fundamental para los
pueblos indígenas/indios de manera particular y para los actores
que viven sojuzgados en civilizaciones oprobiosas en las cuales la
democracia en medios -como los nuestros- no ha resuelto de un
modo democrático sino autoritario el poder. ¿Por qué un pequeño grupo de hombres-mujeres someten al oprobio a otros muchos
hombres-mujeres cuando todos y todas tenemos las mismas posibilidades de autogobierno de la vida y de la sociedad? Esta es una
pregunta clave para pensar en otro sistema de poder que no tenga
los sentidos del oprobio de unos pocos sobre los muchos. En sentido real, pues, el poder no debe ser el Yo sobre el Nosotros, sino
el Nosotros sobre el Yo donde ese yo sólo sea una apreciación de
la cualidad de cada Uno que compone de la totalidad social.

1

Publicado na Revista Wilka n. 7, 2015.
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Aquí abordaremos los fundamentos de lo que hemos llamado en otro trabajo (Mamani, 2013, inédito), el otro poder definido fundamentalmente en la rotación del poder en su forma
territorial y simbólica. Provisoriamente esto se entiende como el
gobierno de las relaciones sociales, en tanto que éste es la fuente de todo sentido de acción y de autogobierno convenido o no
entre hombres y mujeres. ¿Qué se quiere decir exactamente con
ello? En la academia se sostiene hasta el cansancio que el poder
es una relación social y de relaciones de fuerza; sin embargo,
no dice nada de la descarada consecuencia de la dominación y
oprobio de quienes sufren em dichas relaciones sociales porque
los dominados no tienen las condiciones mínimas y posibilidades
de jugar las reglas del poder. Por lo que, lo anterior es un engaño del dominante sobre el dominado. En el poder rotatorio o el
otro poder, sí importa las relaciones sociales, en aymara el taypi,
como el centro mismo de las relaciones dado que éste es el fundamento del poder compartido, del poder diárquico, y del poder
circulatorio.
Así, el poder es el gobierno de las relaciones sociales, tanto
fuente de inspiración real de la vida humana y del autogobierno
compartido de Nosotros que nos constituye dicho poder. Es en
ese hecho que tiene sentido la rotación del poder como una diferente forma de autogobierno y del gobierno de las relaciones sociales que tiene un alto sentido de la vida y del mundo ecológico
o del medio ambiente. Además, este otro poder se diferencia del
sistema liberal en sus diversas versiones2 y de los sistemas llamados socialistas. Aunque estos responden a un sistema cultural
como es la modernidad europea o la norteamericana, claro con
muchas diferencias entre sí.
2

Las diversas formas de liberalismo político se pueden nombrar al liberalismo clásico (el contractualismo), el multiculturalismo, el liberalismo igualitario, el liberalismo procedimental, entre otros, (ver Diaz-Polanco, Elogio
de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia, México,
Siglo XXI, 2007).

178

Pablo Mamani

Aunque lo que planteamos aquí, curiosamente tiene cierta
cercanía con algunos diseños del sistema federal suizo defendidos por Proudhoun (2008) y ampliamente reflexionado posteriormente por Adof Gasser (este es otro tema).
En esa relación ¿qué es ese otro sistema político? o ¿el poder rotatorio? Pues a esto provisoriamente llamaremos el sistema
de pensamiento del ayllu, dado que pensar desde el ayllu es una
forma de ver y vivir la vida al igual que la muerte. El ayllu es una
o varias formas de gobierno, una realidad histórica y territorial
a la vez de poblacional, que en su conjunto constituye todo un
sistema cultural. Teniendo presente que lo cultural es todo un
conjunto de códigos de acción, de ser y estar en el mundo, de
valores prácticos, sistema de lenguaje simbólico y territorio; en
otras palabras, el ayllu es toda una subjetividad humana que fundamenta la vida en y con el mundo de la vida social. Lo cual, por
supuesto, también implica toda una materialidad de vida porque,
por ejemplo, el territorio es un hecho material como lo es la población de carne y hueso. Así, ésta es la acción de hombres-mujeres que tiene efectos de práctica social real. En este contexto,
el tema será abordado desde dos hechos fundamentales de este
sistema del poder rotatorio. Esto es: a) la rotación en el poder y,
b) la rotación del poder.
El primero es un sistema de acciones colectivas, individuales y mixtas dadas en un contexto de forma de pensar y hacer las
cosas en el mundo; el segundo, es un sistema de pensamiento social, pues, se fundamenta en una racionalidad compleja donde el
poder es pensado como el sujeto que se mueve, aunque no propiamente en el mismo sentido de la acción de hombres-mujeres. Lo
cual quiere decir que el poder no es una propiedad sino una relación de múltiple varianza como hechos de una realidad profundamente convenida entre hombres-mujeres según sus principios
de vida. Pues, en todos los sentidos, toda acción humana es un
conjunto de hechos mediados por códigos y sentidos; esos sentidos y códigos están organizados en la “rotación de las cosas” que
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es el fundamento mismo de la vida. Si algo no se mueve en sentido de rotación de las cosas o de los valores, la misma vida social
pierde sentido desde esa forma de ver la sociedad y el mundo.
En el mundo de los Andes, las responsabilidades sociales,
por ejemplo, deben ser turnativos, cooperantes, interactuantes,
de no ser así sería imposible sostener una responsabilidad porque implica gasto de recursos económicos al igual que lo gastos
espirituales. Estos gastos son fundamentalmente familiares hasta
comunales por lo que el nombrado, el jiliri -hermano mayor en
aymara-, es la expresión y representación de Nosotros. En ese
sentido, el poder tanto como relación como posesión no puede y
no debe ser propiedad de alguien en particular; sino, en lo fundamental de Nosotros y ese Nosotros es un valor de la vida expresado en realidades. Por ejemplo, el gobierno compartido en el
territorio del ayllu. Este es el gobierno de aran-urin, en aymara
aläya-aynacha (el gobierno de abajo y el gobierno de arriba). En
el lenguaje dominante se puede decir que es el gobierno de Dos o
en el gobierno compartido (como tocaremos más adelante).
En esa relación, el sistema de pensamiento social se constituye en formas de ser y estar en el mundo. En nuestro caso: valores, por ejemplo, de bien vivir o qamirqamaña, que para el pensamiento occidental no tiene sentido, dado que esto se expresa en
la frase: “la riqueza de saber vivir” (Mamani, 2014a). Esto no es
lo mismo que vivir como rico u oligarca a expensas de la gente
y de su dolor. Finalmente, este sistema de pensamiento se expresa de modo fáctico ahora en el autogobierno de la vida social y
político. Así, pues, la vida social es el conjunto de acciones muy
complejas dado que –se refiere y– es la referencia de la cotidianidad; en ello, la política se convierte en una forma de vivir en un
sistema de acciones de autogobierno. Entonces, la regulación de
intereses y conflictos siempre está presente en la vida social de los
hombres y mujeres de cualquier parte del mundo.
Se hizo otro trabajo de este tipo de experiencia en el espacio
urbano como es El Alto (a 4 mil metros sobre el nivel del mar)
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donde existe una dinámica similar o igual al de los ayllus; aunque
en un contexto de variaciones dadas por la urbanidad (Mamani,
2014b, 2014c). En ese sentido existe material empírico suficiente
(práctica social) referida a la racionalidad política de la rotación.
Por ello, es importante estudiar con mayor detalle estos temas
que han sido subvaluados trágicamente en el Estado plurinacional. Ahí la importancia de este trabajo dedicado a la rotación del
y en el poder.
Ahora otra pregunta que viene al caso es ¿Por qué pensar
en este sistema de poder si en Bolivia estamos en “proceso de
cambio”? Aquí la justificación de este hecho y su necesidad de
reflexión. Pues, este proceso de cambio es simplemente un proceso de lo mismo, en un sentido; en otro, es un proceso vaciado de
su sentido de lucha inicial, dado que se ha restaurado el sistema
republicano de poder que para Bolivia es retornar a los siglos
XVII -en otros al siglo XX-, particularmente para los pueblos indígenas y los campesinos que hoy nuevamente son objeto de uso
como simple “masa”. En esa reducción de pueblo-masa, ahora la
masa aplaude a los nuevos señores del poder que deciden sobre
sus propias vidas y el destino del país.
De manera resumida, se puede hacer una constatación sociológica de la crítica planteada. Pues, en sentido real, el Estado
boliviano y su gobierno no son lugares de: un gobierno intercultural, un sistema de respeto interregional y un sistema participativo-decisivo del gobierno de los movimientos sociales etc. Esto,
en referencia a cómo al principio se ha planteado proyectar una
civilización diferente a la civilización hegemónica, hoy en crisis.
El nuevo Estado no es el referente de un nuevo sistema civilizatorio de política y su sistema valores de la vida. Aquí, ha vuelto a
instaurase el problema el Yo absoluto frente a Nosotros que hoy
renacen en el mundo. En ese sentido, se mantiene y reproduce lo
sustancial de la filosofía del poder definido en el gran Leviatán,
dado que cada vez se concentra en sí y para sí el poder junto a los
sistemas de decisión y mecanismos de participación social.
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En ese sentido, el poder se entiende y se define para y desde
un reducido grupo, que reproduce los añejos principios de privilegio de casta fundado en un multiculturalismo que para Bolivia es sinónimo de lo colonial y discriminatorio. En este país se
tiene una larga experiencia que proviene del siglo XVIIII y XX
(Demelas, 1981) del darwinismo criollo. En aquel tiempo, por
ejemplo, los darwinistas, los “blancos”, se sentían superiores en
“raza” y “cultura” frente a la civilización de los pueblos de los
Andes o la Amazonia. Hoy, no es tan diferente a aquel hecho. Tal
vez, la diferencia es que ahora se tiene mayor presencia física o
corporal de lo indio en el espacio público -no solo del gobiernosino espacial-territorial pero que ese hecho no se transforma en
hechos estructurales. La “masa” no toma las decisiones estructurales para el autogobierno del país. En los hechos, se produjo el
retorno de la política republicana de “dividir y reinar” a la masa
y callar mediante la amenaza y el miedo, expresiones y acciones
de elemental crítica y la autocrítica de los tiempos históricos que
vive Bolivia.
En ese sentido, el Estado ha vuelto a convertirse en el mayor
clasificador de la diferencia y de discriminación del Otro, que
en Bolivia -como se podría suponer- no es la oligarquía criolla
o la elite de mismo origen, sino ese Otro sigue siendo el indio.
Ese indio, temido a través de siglos por literatos y militares, hoy
nuevamente ha sido convertido en el enemigo interno. En sentido
real, ese enemigo íntimo no es el indio sumiso y adulón sino el indio crítico y profundamente disconforme con el retorno del viejo
Estado nación criollo. El decoro de esta restauración republicana
lleva el rostro de izquierda, que se auto complace de ella sabiendo que tiene una profunda práctica de la vieja derecha colonial
y racista.
Frente a esa realidad surge, pues, la necesidad y la urgencia
de investigar y reflexionar las posibilidades del poder político
a través del sistema de pensamiento social y de práctica de la
rotación del poder del ayllu. Por ejemplo, ampliamente territo182
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rializado en diferentes partes de Bolivia y de países límites con
este país Andino-Amazónico. Este trabajo está basado en un recorrido o acompañamiento al movimiento de los ayllus de Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) desde
1999-2001, 2013-2014, y en el último tiempo con los ayllus de
Cochabamba y por la misma vivencia en los ayllus de Curahuara
de Carangas-Oruro, ubicado entre los departamentos de Oruro y
Potosí lugar del cual provengo. Éste, apenas será un esbozo de lo
que se puede decir acerca del poder rotatorio del ayllu.

Las condiciones contextuales del liberalismo multicultural
En la Bolivia plurinacional predomina paradójicamente la
forma liberal, colonial y republicana del poder. El principio básico de esta condición es que el poder está dado en la unicentralidad del Yo sobre el Nosotros. Esto es lo del presidente y vicepresidente y sus equipos sobre el resto de las instituciones del Estado
y sobre los propios sistemas de organizaciones de la sociedad civil
(en el sentido amplio). Esto es totalmente alejado de la visión del
“poder descentrado” y multiverso o muchos centros (con diversos niveles y centros) que en otro trabajo llamé el Estado multicéntrico (Mamani, 2007) donde fluye abiertamente las energías
sociales y sus sistemas de decisión como la que se observa, por
ejemplo, en el poder del Mallku o T’alla (autoridades originarias
del ayllu). Esto se construye en una lógica distinta y hasta antagónica al anterior o actual sistema del poder dado en mecanismos de control-participación-decisión-autogobierno. La historia
del Estado en Bolivia y en diferentes partes del mundo es ajena
a esta referencia porque no tiene su sustento en el micro-espacio
y sus interiores constitutivos como es el mundo de lo “local” o
particular, que hoy han explotado en la cara del universal del
Estado criollo-mestizo. Este es el mundo del ayllu, de la marka,
la comunidad campesina, los barrios urbanos, de los sistemas de
capitanías, donde cada cual tiene sus propios mecanismos de autogobierno y a la vez del poder reconstituido.
183

El poder rotatorio – Otra forma de lo político frente a lo liberal

Si lo anterior es el trasfondo de la realidad socio-histórica
boliviana y contra el cual se ha luchado tenazmente, pues, ahora
nace un “nuevo universal”; pero un universal de lo mismo fundado en el “nacionalismo multicultural” que no apuesta por un
cambio radical del sistema del republicano propio.
Sin duda, habría que decir: sociológicamente Bolivia vive
tiempos-espacios muy complejos y de múltiples varianzas. En
este momento, se muestra distintas travesías históricas y ritmos
dentro de sí como forma de vida social y económica. Podríamos
decir que la wiphala tiene múltiples dimensiones. Pero, hoy como
ayer, este nuevo hecho está siendo negado y combatido desde la
lógica del poder del Leviatán (reconcentración del poder hasta de
un modo autoritario en el Yo). Veamos algunos de los principios
liberales en que se mueve este hecho como sustento de lo anterior,
al ser estos los rectores de la política, del poder económico y sus
mecanismos de gobierno (definidos algunos según el positivismo
del siglo XIX). Un primer hecho que se constata en esa línea es
que existe una lógica de la primacía del individuo sobre la sociedad; en términos filosóficos, es del Yo sobre el Nosotros.
La nueva Constitución boliviana reafirma ese hecho. El individuo, en el liberalismo y sus diversas manifestaciones, es el
fundamento de la libertad y del derecho. Se argumenta que sin
individuo no habría sociedad dado que el individuo es la libertad misma y fuente de reproducción de dicha sociedad. Es decir,
los individuos hacen sociedad y ésta -la sociedad- no es más que
un producto de los intereses individuales. O sea, la sociedad es
producto de un pacto social entre individuos egoísta dado por el
“estado permanente de guerra de todos contra todos” (Hobbes,
2007). Entonces, un hecho, como el pacto, según el contractualismo es producto de la navaja: del asalto. Por ello, en este sistema, el Leviatán o el Estado es la garantía última de toda relación
social y de la sociedad moderna. El fundamento filosófico de este
viejo liberalismo se funda en que el hombre -por naturaleza- es
egoísta, porque cuida sus propios intereses por encima de los in184
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tereses generales, para lo cual éste puede y debe incluso matar,
de lo contrario muere. Estos intereses individuales fundan la sociedad y por ello el Nosotros en esa relación están debajo de esos
intereses particulares de dichos hombres o mujeres egoístas.
En un caso se manifiesta de modo concreto en la elección
de los representantes (llamadas nacionales) y constitucionalizada
en una Constitución. Ellos son elegidos vía partidos políticos con
candidatos individuales que tienen la capacidad de ofertar un sinfín de bienestares a la sociedad. Ésa es la facticidad del sistema de
representación dentro de la llamada democracia representativa.
Las técnicas liberales utilizadas son la elección secreta del voto,
su proclamación y su posesión. Allí la comunidad o el sistema
de decisión colectiva no tienen mucha cabida porque la política
es individualizada e individualista: principio que predomina hoy
en Bolivia. Esto, al final, hace que muchos de los representantes
elegidos se alejen de la propia sociedad o sus pueblos de donde
vienen para convertirse finalmente en los mejores representantes
de la enajenación del poder comunal o comunitario y en nuestro
caso, del poder rotatorio.
Aunque en nuestro medio el indio/indígena utiliza, en muchos sentidos, las técnicas de decisión política y social de tipo
liberal, algo muy interesante. Ese es el caso de los representantes
uninominales y plurinacionales definidos en la nueva Constitución según la fórmula del partido político, de la agrupación ciudadana o de los pueblos indios o en circunscripciones especiales.
Ahí es que el “nuevo” Estado plurinacional no reconoce el sistema político de la rotación como una consideración política fundamental dada en que éste es el lugar sustancial de la pluralidad
de formas de ver y hacer política y no una simple pluralidad de
personas como sostiene el liberalismo duro (Díaz-Polanco, 2007).
Aquí, se anula la condición del indio/indígena de ser mayoría nacional y de la nueva condición sociopolítica que sin embargo es reducida simplemente a un asunto Especial (circunscripciones especiales). Aunque se reconoce explícitamente en la
185

El poder rotatorio – Otra forma de lo político frente a lo liberal

Constitución a la mayoría indio originaria campesina como sustento del “nuevo” Estado plurinacional. Sin duda en la Asamblea
Legislativa Plurinacional hay una buena presencia india/campesina, paradójicamente eso no es el poder real.
Del mismo modo lo es en el poder ejecutivo constituido formalmente en la plurinacionalidad. Por ejemplo: ¿Cuánto del sistema indígena se aplica y se tiene como sistema de visión y acción
estatal en el poder ejecutivo? La presencia india campesina en el
gobierno es reducida en términos de administración, políticas de
gobierno y acción gubernamental y sistema de gobierno. En este
sentido, sigue existiendo una especie de “colonialismo interno”
dentro del gobierno del llamado “gobierno de los movimientos
sociales” (Zegada y otros, 2008). Similar situación pasa en el Órgano Judicial y el Órgano Electoral Plurinacional, aunque tienen
presencia indígena, sin embargo su condición real es de minoría
siendo la mayoría nacional. En el Tribunal Supremo Electoral,
por ejemplo, sólo dos de sus siete miembros son de condición india o campesino (Art. 209, 206). Ésta es una realidad fáctica del
Estado Plurinacional que no es posible soslayarla incluso a simple
mirada no crítica.
Así, la novedad de la nueva Constitución en la cual, lo indígena originario aparece como el sustento fundacional del nuevo Estado plurinacional, surge de inmediato -como una realidad
fáctica- una simple ilusión del poder del indio/indígena. Ese sistema ilusorio finalmente, se convierte en un discurso legitimador
del nuevo sistema de oprobio que es un viejo orden social cargado
de su retórica discursiva de la descolonización o despatrialización. En ese sentido, lo indio/indígena campesino queda reducido e invisibilizado (más aún con el acuerdo en el parlamento de
2008) a la condición de una simple minoría. Así, pues, en nuevo
universal naciente, lo indio/originario queda debajo del universal
dominante. Aunque en la Constitución aprobada en Oruro lo
indio campesino tenía una connotación casi fundacional de la
nueva ciudadanía.
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En ese sentido existe la primacía del sistema liberal y sus
formas de representación política y de ciudadanía sobre lo comunal -o lo indio o el sistema político indígena/indio del ayllu- que
es una realidad de lejos racista y neocolonial. Esto podría ser
suplida si por lo menos lo indio y originario puedan ser actores decisorios en el nuevo Estado plurinacional, para cambiar en
algo esa fisonomía política y su horizonte de desrealización de los
otros sistemas políticos. Aunque muchos de los actores no tengan
clara de cuál es la nueva forma de hacer política en Bolivia.
Ahora, sin duda, es interesante observar cómo los indígenas
o campesinos hacen uso de las técnicas liberales, como se adelantó arriba; esto es para la elección de representantes (bajo la
fórmula liberal) las cuales muchas veces funciona impregnado de
la lógica de la rotatividad y de los turnos. Dado que existe la experiencia de elegir representantes mediante turnos y rotación en
los distritos, barrios, cantones, ayllus o capitanías. Pero, un hecho realmente importante, cuando la efectividad estatal se eclipsa, porque el Estado Plurinacional es un sistema del liberalismo
duro y hasta neocolonial. Pues el sistema de rotaciones y turnos
es el lugar de la producción de la ingeniería social para que todos
puedan compartir la representación: sus actos, su voz, y la forma
de responsabilidad colectiva. En ciertos lugares, la elección de
alcaldes y concejales se establece según sus propias normas (dos
años y medio, el alcalde será del sector de arriba y los restantes
dos años y medios será del sector de abajo). Las comunidades y
los ayllus en la región Andina se organizan en la dualidad: los de
arriba y los de abajo. Un principio que no se ha constitucionalizado ahora, pero al menos existe algún viso de realidad (como
veremos detalladamente más adelante).
Pues el sistema de rotación y turnos contiene una buena
dosis de lo comunal y social, porque implica que los representantes son elegidos por asambleas y que cada unidad decisiva es
determinante para la gestión de los recursos sociales y naturales.
Aunque la sola existencia de la misma deja precedente como un
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desafío histórico mayor de lo que hoy no se tiene. Ya que, si se reconoce la primacía de lo liberal sobre lo indio/indígena, entonces,
la lucha aún no ha terminado. Además de asumir que el momento
histórico es un desafío histórico para dar la vuelta este hecho y
re-fundar realmente un país propio y plural. Según varios líderes
sociales, significa reconocerse de una vez y para siempre como
sujeto histórico y no aparecer descollante de tiempo en tiempo,
para luego desparecer en la sombra de la historia. Según, lo anterior, es estar presente y para siempre: no desaparecer. A partir de
ello, lo individual puede quedar sujeto a la decisión de la comunidad o del ayllu o en sus diferentes sistemas de representación.
Por esa razón, en la nueva Constitución no aparece la palabra ayllu, marka o capitanía y la categoría de las autoridades
originarias de Mallku, T’alla, Jiliri, Mama etc. Esto nuevamente habla de una radical desrealización de la nueva Constitución
frente a la nueva realidad sociopolítica y forma de Estado plurinacional. Además, deja definido que la nueva ciudadanía se fundamenta: una parte, en lo “precolonial de las naciones y pueblos
indígenas originario campesino”; la otra, en las condiciones de
socioculturalidad de hoy. Si lo indio es precolonial –y anterior a
la república–, entonces, por lógica se convierte en el sustento de
la nueva ciudadanía plural o diversa. Pero, en los hechos esto no
tiene sentido. De este mismo modo, no se reconoce en la nueva
Constitución la reconstitución territorial de los ayllus impulsada
por el movimiento de los ayllus y markas de la región Andina
(Mamani, 2010). Este proyecto tiene un fondo realmente reconstituyente del poder rotatorio dado -que es totalmente diferente
a la factualidad de hoy- que no existe; pero, sí existe en contrasentido a la categoría de gobernador, que es la referencia de la
autoridad colonial del pasado dada en y sobre el sistema de los
ayllus, por ejemplo.
De otra parte, en este “liberalismo plurinacional”, si bien
se reconoce a la asamblea como una forma de deliberaciones, se
le ha quitado el principio de la decisión sustancial, aunque pue188
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de hacerlo a nivel local. Se reconoce a la asamblea como una de
las formas de democracia, un hecho, sin duda, importante para
que todos puedan participar y deliberar; pero, a la vez, se le ha
quitado la capacidad decisoria, particularmente a nivel mayor o
nacional. Si éste es efectivamente un nuevo tipo de democracia,
la asamblea debería ser el sustento de esta nueva democracia. Lo
cual no quiere decir que la asamblea sea un lugar puro y limpio
de decisiones comunales, sino que ésta es el lugar del debate de
los intereses particulares y de lo general, siendo un mecanismo
fundacional de los sistemas de autogobierno indio comunal.
Si estamos hablando de un nuevo Estado Plurinacional la
asamblea tendría que ser el lugar de las grandes decisiones comunales y con trascendencia nacional si es que se quiere efectivamente lograr un Estado altamente participativo-decisivo-comunal y plurinacional. Así, el Estado y la política siguen siendo
pensados desde arriba en contra de los de abajo como ha sido
históricamente en Bolivia. Los micros espacios siguen siendo vistos como la antítesis de lo nacional e incluso como un peligro.
En ese sentido, no es suficiente que estos sean reconocidos como
espacios deliberativos, sino también como espacios sustanciales
de la nueva democracia. Si el nuevo Estado se basa en la descentralización y las autonomías, las asambleas tendrían que ser el
fundamento del mismo y del nuevo poder.
Por otra parte, la figura del control social tampoco tiene
capacidad de decisión, solamente tiene la capacidad de vigilancia
(Art. 241). La constitución aprobada en Oruro era importante en
esa temática, pero con el acuerdo en el Congreso3, la misma quedó reducida a una simple acción de mecanismo institucional. El
sistema neocolonial y liberal no concuerda en cierto modo con el
control social, ya que éste es pensado como un hecho que perjudica los principios racionales de las decisiones institucionales. La
3

El vicepresidente jugó un rol fundamental en 2008, al haber pactado con los
representantes de la oligarquía cruceña de ese momento.
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asamblea es casi siempre pensada como lugar de: controversias,
des-gobierno, irracionalidad y en Bolivia es la indianidad. Estas
condiciones de realidad muestran que el sistema liberal y colonial
sigue siendo el eje del devenir institucional, normativo, jurídico y
social en Bolivia.
Otro de los hechos, en este conjunto de contrasentidos, es la
primacía de la propiedad privada sobre otras formas de posesión,
como la propiedad colectiva. En el liberalismo, el pacto social
tiene como uno de los fundamentos el principio de la propiedad
privada y absoluta como garantía de todos. Porque quienes pactan el derecho a la vida, se entiende que han cedido parte de su
libertad natural para retener para sí un lugar o un objeto (propiedad). Tal vez, en nuestro caso, este no es el problema mismo,
sino el hecho de cómo se usa y cómo se entiende la propiedad. Si
es para el beneficio absoluto y total de Uno, entonces es un problema, pero si es para compartir con la comunidad, el Nosotros,
es un hecho respetado y protegido por la misma comunidad, el
ayllu y los barrios urbanos.
Por ejemplo, en el ayllu existen las tenencias privadas y particulares de la tierra, el hecho es que éstas no sean el instrumento
o el principio de dominio sobre el resto o el Nosotros. Si es garante de la comunidad y del sistema cultural o económico es reconocido. Por eso, en nuestro medio esto es ampliamente aceptado
y reconocido, porque existe como sustrato cultural y moral. En
ciertas comunidades incluso existen la distribución individual o
familiar de la tierra y con títulos individuales, primando el principio político de la comunidad y no lo jurídico. Jurídicamente
son propietarios privados de la tierra; pero, por principio político
comunal son comunarios y comunarias del lugar, quienes tienen
un pasado histórico común que les une. Se eligen las autoridades
según esta tenencia particular, lo cual no es un problema porque
se mantiene el sentido colectivo de la vida social.
En la ciudad de El Alto todos tienen propiedad privada de
sus terrenos y nadie puede discutirlo; pero, ésta (particularmente
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en los barrios donde se tiene sentido comunal del espacio y de
los recursos se vigila) es susceptible de ser vigilada, controlada
y regulada por la vecindad o la comunidad, siente éste un hecho
extraordinario. Entonces, esto nos indica que se debe buscar un
equilibrio entre los dos sistemas sociales. En el presente sistema
de propiedad no se garantiza plenamente la propiedad comunal,
porque el gobierno en razón de obras o de utilidad pública o por
no cumplir con la función económica y social, la puede expropiar
o revertir (Art. 393). En este tema (que se complica) se respetan
los derechos de los terceros, particularmente dentro de las tierras
comunitarias de origen y de los individuos que no constituyen la
comunidad o los ayllus u otro tipo de organización social. Estos incluso pueden ser oligarcas o de los grupos de poder y se lo
respeta. Así, en este punto, las Tierras Comunitarias de Origen
(TCO o TIOC) no tienen una garantía real de ser de un pueblo
indio originario. Es igual a la anterior ley INRA, cuando en los
hechos existe la propiedad y la posesión comunitaria en tanto indivisible, irreversible e inembargable en respeto por lo individual,
por supuesto.
Aquí, la primacía de lo individual sobre lo social o comunal se convierte en un gran problema fáctico, que es justamente
el problema de la tierra en Bolivia. En los hechos, un reducido
grupo de poder tiene más tierra que el resto de los miembros de
la sociedad, particularmente en el Oriente, Amazonía y Chaco.
Esta tenencia privada de grandes extensiones de tierra es un hecho absolutamente antagónico con la lógica comunal del uso y
propiedad de la tierra. Desde la lógica comunal o el otro sistema
político no se acepta que unos pocos tengan el privilegio de tener grandes extensiones de tierra sobre el resto que no tiene. Si el
sustrato social y cultural de nuestro medio es comunal, se debe a
que la propiedad extensiva no tiene cabida.
Para esto se puede observar el artículo 399 de la nueva
Constitución. Textualmente dice: “I. Los nuevos límites de la
propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan
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adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución.
A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo
a Ley” (Art. 399). Con ello, la oligarquía cruceña, por ejemplo,
ha ganado de sobremanera, porque la tenencia de las cinco mil
hectáreas de propiedad sólo sirve para adelante y no se los pueden expropiar. Quienes tienen grandes tierras y las seguirán poseyendo; siempre que cumplan una función social y económica.
Ahí prima la lógica de la tenencia privada e individual de la tierra
sobre lo social o Nosotros. En algún momento se dijo que el Estado central -en el futuro- podría (bajo el régimen de autonomías
departamentales) delegar las competencias en la materia de tierras a las autonomías departamentales. “Régimen de la tierra. La
ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las
autonomías”. Si en algún momento la oligarquía cruceña logra
esta competencia, aunque de forma delegada, podrá volverá reconcentrar sus privilegios sobre la tierra y sus recursos naturales.
Otro de los grandes ejes del liberalismo en Bolivia es el mercado donde hombres libres concurren como ofertantes y demandantes. Aunque esto no es un problema desde el punto de vista
sociológico de nuestro medio porque todos y todas usamos y accedemos al mercado. El problema es cómo se instituye la misma.
Aquí, como no podía ser de otro modo, se protege a la empresa
privada y se la impulsa en la nueva Constitución. Esto es parte
del principio del liberalismo duro que tiene la consecuencia de ser
parte de la historia de la expropiación o robo del poder social.
Las grandes empresas privadas son protegidas e impulsada por el
régimen plurinacional, reconociéndose cuatro tipo de empresas
productivas: estatal, mixta, cooperativa y comunal. En el caso
de la empresa privada en Bolivia, ésta es la expresión particular
y efectiva de los grupos del poder criollo-mestizo. Casi no existen grandes empresas dirigidas y de propiedad de los indígenas
o de origen campesino. Así, éste ha sido siempre el lugar de las
condiciones de reproducción de la explotación del indio o del
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campesino, es decir, reproductor de la dominación étnica. De similar manera, ha sido también el lugar de la reproducción de
sistemas de clasificación dado en lo racial, económico y cultural.
Invariablemente, los gerentes son miembros de grupos de poder
y los trabajadores de condición india o de sectores obreros populares. Los salarios se pagan por condición de esa misma realidad
y escolaridad y de alfabetización (en lengua castellana). Así, la
empresa privada garantiza su existencia -como en nuestro casopara garantizar la lógica colonial del trabajo y del poder.
Así, con esa somera revisión de la nueva Constitución hay
que reconocer que éste contiene u otorga una cantidad de derechos para hombres-mujeres de diferente condición, indígenas-mestizos, y otros. Por ejemplo, es destacable que el Estado
ya no sea apostólico romano; sino, laico. Aún así, continúa siendo una categoría católica y de condición liberal. En la anterior
Constitución, el Estado protegía y reconocía a la religión católica
apostólica romana. Ahora el Estado es libre de religión, reconociéndose la espiritualidad india. También es importante resaltar
que nadie puede entregar los recursos naturales a empresas transnacionales con la consecuencia de ser declarados traidores a la
patria. Al igual, quienes alienten la separación de Bolivia serán
considerados traidores, y sujetos a cumplir una sanción de 30
años de cárcel. No se admite bases militares extranjeras en Bolivia. Son hechos muy importantes, porque las potencias, como
EE.UU. siempre han tenido bases militares para el control y represión de los pueblos que luchan contra el imperio y sus sistemas
de dominación.

El poder como sistema de rotación
¿Cuáles son los principios fundantes del sistema del poder
rotatorio, siendo otro sistema civilizatorio de lo político frente a
lo descrito en el acápite anterior? Y ¿Por qué este sistema debe
ser pensado como uno de los nuevos horizontes sociales para el
proyecto histórico plurinacional?
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El espacio fundamental de este sistema de gobierno es el ayllu-marka, en cuanto centro de lo multiverso y de su gravitación
sociopolítica sobre un conjunto de sociedades y territorialidades.
Las markas, los ayllus (o mejor jathas) y sus sistemas de sapsis y
sayañas, que en español llamamos la democracia de lo común,
en aymara se expresa la kumuna, es el lugar civilizatorio de esta
política. Aunque bajo el sistema español de la lengua no se diga
con sentido propio de lo que puede decir en el propio aymara. Del
mismo modo, la palabra democracia no es la palabra exacta de lo
que se quiere decir. Dado que éste es un sistema de pensamiento
político organizado en el tiempo-espacio multiverso de lo territorial-político, socio-económico, cultural-cosmológico y ritual-histórico a partir de sistemas complejos y sus sistemas duales y de
cuadripartición como la que muestra el trabajo de Riviere (1986,
1988) en la región de Jach’aKaranhas (Oruro).

Muyu y rotación o poder compartido
La palabra muyu es una categoría aymara para expresar
esto. Según el diccionario de L. Bertonio de 1612 muyu quiere
decir: “Tabla o piedra redonda, pero llana como tabla” (Bertonio, 1993, p. 780). Lo redondo hace referencia al muyu como
sistema de circulación y dada en forma plana. En el momento
actual, muyu quiere decir “girar” o “dar vuelta a algo”, como se
da vuelta al ganado en la pampa o serranía, que es lo mismo a
autoridad originaria (chacha-warmi) puedan dar toda una vuelta
el territorio del ayllu sin importar si éste es extenso o no. Muyu
hace referencia a lo circular o esférico, que tiene una línea de rotación por dónde se debe ir y por dónde se debe volver. Nosotros
hacemos todo el tiempo ese ejercicio. Si hay un obstáculo le damos la vuelta o rodeamos, para no hacer difícil el recorrido porque ir de frente o en su forma lineal se nos dificulta. Y si existe
el tiempo y la disposición individual o colectiva, pues, también se
hace este principio de la línea recta. A su vez círculo, en aymara
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quiere dejar notar el de ser muchos, hartos, grandeza, riqueza y
amplio. Lo anterior y éste son principios de acción social y de
sentido de sociedad muy bien definida. Por eso, la rotación es un
principio estructuralmente dado y dándose en combinación también con lo lineal.
Bajo estos principios se entabla la tumpa, acordarse en aymara es otra categoría que hace referencia a la rotación o el turno. En aymara existe la expresión: tumpasiñapuniwajiwäspura,
jaqimaxa, “tenemos que recordarnos entre Nosotros, siendo gente”. El recordarse al parecer es algo superfluo en español pero en
aymara tiene una gran connotación, porque se refiere a ser gente,
jaqi, que es la dimensión más alta del ser humano. Ser gente no es
poca cosa, es ser la vida misma. Y como tal, se entiende que jaqi
es parecido a la comunidad de sentido liberal.
Ser jaqi es ser: ético, social, trabajador, ser humano, y socialmente justo como políticamente correcto, basado en ello se
practica el turno. Otra categoría aymara, que podríamos expresar en la frase mayirmayir. Jumas jichuru nayas quiphuru; usted
hoy, mañana Yo. O, najas quephuru jumas jichuru. Yo mañana,
usted hoy. En ese sentido, el turno es combinar entre lo que el
Dos tiene junto con lo del Uno. Aunque eso “de que tiene” es variable porque no todos tienen lo mismo ni son lo mismo. En una
comunidad de hombres-mujeres no todos son iguales en varios
sentidos; sino, culturalmente tienen bases para ser socialmente
iguales. De esto, igual se puede combinar entre Tres o Cuatro,
según el contexto y la condición de realidad de ese ejercicio del
poder.
Ahora, si podríamos definir los principios fundantes de este
sistema social y de su forma de gobierno político que están dados varios hechos, de los cuales nosotros destacaríamos cuatro:
a) la rotatividad del poder4, b) el sistema de las sayas-mitades
4

Esto no es para insinuar la existencia de dos partidos políticos para que turnen en el poder. Aquí se trata de otro sistema de horizonte histórico dada en
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duales (al que los españoles llamaron las parcialidades), c) equilibrios compartidos y sus contra pesos internos y d) sus diferencias locales y geográficas (a las cuales) desde la lengua aymara
las podríamos definir como taxpacha: la totalidad. Además, ello
implica entender que el ayllu-marka, como tiempo-espacio del
gobierno socio-territorial y económico-social del mundo Andino,
tiene su importancia al igual que las propias individualidades y
familias que lo constituyen. Hay que tener presente que cada lugar o región tiene sus propias especificidades y diferencias. Aquí,
el principio fundante es la existencia de gran vinculación propia
y estructural entre la comunidad de hombres-mujeres y el mundo
de las divinidades naturales de cada ayllu o marka con las que
se hace cada unidad socio-espacial; Ello hace que sea diferente
al otro de nosotros; pero, al mismo tiempo tienen lógicas de un
“marco común” como se observa en el mundo andino (entre Bolivia, Perú, Chile y Ecuador).
Todo este complejo sistema de relaciones y situaciones produce lo que aquí nos interesa reflexionar: el poder-autoridad del
ayllu-marka, referente de la nueva posibilidad de una visibilidad
histórica. Más propiamente, es el lugar del “sistema mundo indio comunal”, un lugar o espacio cosmológico donde se produce
la respetabilidad y el cuidado de las propias individualidades de
cada unidad y del conjunto de la sociedad. Las individualidades
implican que las personas o jaqi-pareja tienen sus propios derechos a la tenencia de ciertos objetos como la yunta de toro y objetos para el cultivo agrícola, pero organizadas dentro un marco
de relación compartida entre ayllu-marka.
Con esto no se exonera en absoluto la inexistencia de disputas, conflictos internos, hasta violencia grupal o entre ayllus y
markas. O, que las comunidades sean producto de la fragmentación territorial y política de los grandes ayllus y markas mediante la cantonización y provincialización que produjo la república.
la rotación del poder por territorios y valores.
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Esto es parte de la dinámica social; pero, los sentidos de la rotación y sistemas compartidos de poder es algo muy interesante y
diferente.
Veamos brevemente estos principios. La rotatividad del poder es un principio sustancial, porque poder siempre es hacer las
cosas o decir en disputa con los egoísmos. Lo cual quiere decir
que existe egoísmo; pero está referido a lo propio. Así, el poder
hacer es un hecho no definido en el Uno en contraposición a Nosotros. Es importante decirlo: el poder del ayllu o la de una autoridad originaria está definido en el mismo poder, que en este
caso es el rotatorio. El fondo del hecho: la rotación es el poder.
Quien rota tiene en y del poder y el que no rota, pues, no lo tiene,
porque no ejerce, y; segundo, porque si no es parte de esa relación
no es parte de ese poder. Esto tiene mayor efectividad porque
hay que tener presente que el ayllu y marka no tienen sistemas
de coerción armada -como el Estado- ni cuerpos especializados
de burócratas. La garantía de ese poder es que tiene su propio
límite dado “en el mismo poder”: la rotación. Este mismo poder
es el tiempo y espacio delimitado y limitado. Es decir, está dado
y también está recortado por tiempo fijo y a la vez del espacio en
movimiento.
El poder es tan grande que se acaba al mismo tiempo.
¿Cómo es expresa esto? Pues la misma está dada en el límite
de un año o según acuerdo entre hombres-mujeres. Después de
este tiempo inevitablemente será otra la autoridad del ayllu o
de la marka sustentada en la responsabilidad colectiva como
es el autogobierno de Nosotros. Lo cual habla de un sistema de pensamiento político, porque es una forma y sentido
se ser jaqi o un sistema de valores explícitos como implícitos.
Aunque, en algunos lugares éste puede ser un ideal; pero, en
la mayoría de los hechos es una realidad constatable. En ese
sentido -como relación- el poder aparece como ese hecho de
“mando horizontal”, que suena como antitética. La autoridad,
el Mallku-T’alla, ejerce mando porque es una autoridad; sin
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embargo, esto es horizontal (no es vertical como en el sistema
liberal). Ese mando y poder está dado solamente por un tiempo como garantía de la reproducción de la relaciones sociales
y del cuerpo corporal de la autoridad y de la sociedad. Así, el
poder es una relación a la vez de ser una “constitución corporal” de una persona (o cosa u objeto); este último en aymara
se llama qamasa y chhiju. Qamasa es coraje; chhiju, susto o
miedo. Estamos hablando, posiblemente, de dos conceptos de
poder distintos pero que en la realidad social funcionan como
una totalidad: tajpacha.
Tiene qamasa -se dice- de alguien que tiene fuerza de atracción y repulsión, pues, despierta respeto y autoridad; admiración
que es uno de los mayores deseos de ser jaqi porque otorga cualidad. Y ese es un hecho de fuerza-poder en las relaciones sociales. Una autoridad no puede ser débil en su forma, aunque tiene
que ser en lo sustancial. El poder entonces es esa qamasa de la
kumuna, porque finalmente ésta es la investidura de una pareja
hombre-mujer con poderes de la fuerza moral y fuerza interior
de los hechos. Sobre esto, en Ecuador los Shuar entienden al poder como samai, un concepto parecido a la palabra qamasa en
aymara. Se sostiene que quienes tienen samai, tienen poder (Hendricks, 1996), y son los yachax (yatiri en aymara). Aunque este es
otro tipo de poder no propiamente de lo político, siendo parte de
él. O mejor, es parte de la totalidad.
Así la rotatividad del poder es un principio que organiza el
espacio, el tiempo y la forma de ver y sentir el mundo. Todos y
todas están obligados a ser parte de esa relación, si es que alguien
quiere jugar las reglas de ese poder rotatorio. Si por alguna razón, una persona no asume ese poder, sí o sí debe asumir otros
cargos, como sullkas o autoridades menores, en cuanto ciudadano o jaqi o runa (gente en aymara y quechua respectivamente).
Ese es el fundamento del poder, como relaciones sociales y como
qamasa, no se concentra en un grupo o persona en particular; el
principio es que se redistribuye entre todos y todas.
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¿Cómo es esto? Pues todos originarios del poder social y
qamasa nunca han renunciado a su condición social de jaqi o
runa en quechua. No renunciar al poder es parte de una especie
de pacto social liberal de la modernidad con la única finalidad
de no concentrar el poder y la riqueza en pocas manos; sino,
justamente de compartir los recursos del medio y la vida misma.
Aquí, se produce una especie de la “libertad comunal” en tanto
principio fundamental de la vida económica o social. Finalmente,
la vida social es el autogobierno de la economía y de la política;
aquí eso es muy claro.
Así, pertenecer a la comunidad de jaqi y el mundo medio
ambiental es uno de los valores centrales de la vida humana. Sin
ese referente uno no es jaqi o runa. Contrario a esto se llama
q’ara, persona o grupo, carente de la sociabilidad y rotatividad
con divinidades o montañas, lagos y ríos que rodea el mundo.
Aquí uno de los principios es que todos y todas tienen el poder y
ese poder debe rotar por este mismo principio de la comunidad
de la vida, que en la región Andina está fuertemente marcada
en el ayllu o la marka, y también, en la comunidad campesina
(como se dijo). Lo anterior es un hecho de gran riqueza histórica. Dado que nadie ha renunciado al poder con el que cada persona nace, como es el de tener qamasa o chhiju y la construcción de la relación social del poder. En cuanto no renuncien a
este poder qamasa y social, no podrán existir hechos contrarios
a dicho principio.
Aquí, ¿Es un peligro que cada uno posea poder? La respuesta es sí y no. Sí, porque puede ser la fuente del Yo, en aymara
näya, que es la negación de jiwasa, de Nosotros. No, porque es
la única garantía de que el poder exista y tenga realidad sociopolítica. Esto es así porque está directamente relacionado con la
condición comunal; su condición de relación con las divinidades
locales o regionales: los dioses. Estos dioses son los vigilantes de
la vida y la muerte. Entonces, en esa lógica cultural, el Uno se
convierte en garante de la libertad de Todos y Todas. Se entiende
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que el ayllu o marka tiene poder y es el fundamento del poder de
cada persona y también del ayllu.
Finalmente, el poder de una comunidad y ayllu es el mayor
referente del poder de una persona; y, a la vez, el poder de una
persona o grupo es el poder del ayllu o kumuna. Otro referente
es que los dos tipos de poder: el comunal y el personal se complementan mutuamente, algo que es sustancial en este tipo de relaciones de poder interno o externo. Con lo cual estamos ante dos
poderes que se complementan y a la vez pueden ser duales; aunque, lo dual no hay que entender como dos polos encontrados;
sino, se refiere a otro tipo de dualidad como es la unidualidad:
Uno en Dos o Dos en Uno. Posiblemente estemos hablando del
poder y más poder, que no se acumula y concentra en Uno, sino
esto se resuelve por la vía de lógica y práctica de la rotatividad
y en la circulación del poder. Su sentido de realidad es estar en
beneficio del conjunto de hombres-mujeres y de las divinidades
de cada lugar.
En aymara la palabra päch’ama, en español que quiere decir: dos fuerzas, que hace posiblemente referencia a la unidualidad del poder, definido en términos espaciales del poder de los de
arriba y del poder de los de abajo. Uno podría pensar que si los
dos tienen poder y nunca han renunciado a su poder habrá una
guerra permanente de una parte del ayllu contra la otra parte del
ayllu, pero ese no es el caso; aunque ha ocurrido ese tipo de hechos. Se ha creado otra válvula de escape, que se llama el ritual
del thinku (pelea ritual), aunque también la ch’axwa (la guerra
de ayllus). En esto, al parecer, la ritualidad de päch’ama es el mejor referente para auto contenerse mutuamente y así reproducir
el poder social, los sistema de legitimidad y la práctica social en
su concretitud.
El otro componente del poder rotatorio es el sistema de las
sayas-mitades duales, conocidas como parcialidades. Hicimos referencia a ello de manera breve líneas arriba. Este es un hecho
importante porque el sistema de sayas o mitades constituye una
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forma de práctica y pensamiento social ampliamente difundida
en el mundo Andino. Para ser un ayllu o una autoridad originaria, se necesita ser dos, y de allí varios. Esto es, ser par o päya
en aymara, lo que se convierte en otro de los principios del compartir el poder. Cusco, antes de la invasión española era: Aran
Curso y Urin Cusco. Los ayllus actualmente están organizados
entre aläya-inacha, ayllus de arriba y ayllus de abajo. Al igual que
markas de arriba y markas de abajo.
Casi todo está definido en estas unidualidades; el lugar de
esta memoria es la geografía donde se define la existencia de las
divinidades masculinas y divinidades femeninas. Aunque una
montaña puede también contener a los dos. Dado que las montañas o cerros contienen un cúmulo de “memorias colectivas”, son
parte de los mitos de fundación de cada ayllu o marka, también
son el referente de la memoria familiar o individual. Es decir,
cerros o pantanos, vertientes de agua son como una especie de
“escritura” donde está registrada ese conjunto complejo de imágenes y memorias sociales. Para el occidental moderno este es
un hecho nada importante, porque la naturaleza y su paisaje son
hechos inertes; aunque, se pueda contener memorias históricas,
no es parte del sistema del pensamiento social. En ese sentido,
lo anterior es interesante. En algún trabajo dije que montañas y
cerros son una especie de biblioteca de las universidades, porque
allí está toda la historia y la memoria mítica o histórica de un
pueblo. En los Andes, por ejemplo, no puede haber lugar que no
tenga nombre al que desde la linguística se llame toponimias: el
nombre de los lugares expresa ese hecho.
El principio de la unidualidades, complementaria a dos o
varios tipos de geografía, es un principio importante porque es
la manera de buscar y producir equilibrios compartidos. Sin embargo, también en muchos momentos se viven momentos muy
críticos, particularmente cuando hay conflictos o guerra de ayllus. Tal vez, el hecho central es que no se hable de una estabilidad ganada de una vez y para siempre; al contrario, éste es un
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principio que muestra permanentes ajustes o des-ajustes, porque
las sociedades de los ayllus son un campo de movimiento y de
re-ordenamiento permanente.
Es un espacio de movimiento y de actualización permanente, en sus propios marcos de interpretación del mundo y del
propio Estado republicano, siendo muy importante. Pues la unidualidad es un hecho que regula las condiciones de relación y de
estar, también el de lo Uno o de lo Impar, que tiene su propia
importancia y sentido. Ya que siempre existe un tercero que hace
parte de la unidualidad. Si bien el impar no es un valor central en
el mundo del ayllu-marka, es importante en la materialidad de la
vida social. Es uno de los componentes importantes, porque siendo Uno se hace Dos. Ejemplo de ello es la institución de jaqicha,
el casamiento, el hacerse de una familia nuclear.
El hecho es que Uno existe en cuanto el Dos es parte de este
Uno. Y al revés, el Dos tiene sentido cuando existe el Uno. Uno y
Dos son uniduales, pero complementarios entre sí. Posiblemente,
el hecho central es que este “otro” no es el “Otro” a quien aniquilar; sino, con el que hay que compartir para que uno mismo
exista y viva. Por eso, los de arriba producen la identidad de los
de abajo, al igual que los de abajo de los de arriba. Así, la vida
se reproduce de y entre dos y no el Uno con el Uno. En esta lógica uno más uno no es Dos sino Uno, incluso ninguno. El uno es
solamente el auto referente del uno porque es no es el referente
de lo otro. Para ser Dos se necesita la referencia de Otro. El ejemplo más claro es que no puede haber un ser humano solamente
desde la mujer o desde el hombre. Se necesita de los Dos y recién
de esos Dos existe el Tres. Más o menos bajo estos mismos principios se organiza la lógica de la cuadripartición. Estos cuatro
espacios-tiempos se complementan, pero al mismo tiempo siguen
siendo en algún sentido Dos.
Una marka puede tener cuatro grandes ayllus, en quechua
jatun ayllus, y los cuatro ayllus tienen su propio espacio-tiempo
en la plaza del pueblo. Cada cual ocupa su lugar en ese espacio.
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Al mismo tiempo, para lograr el acto de tumpa (visitar al otro)
o hacer el recorrido sobre el espacio de los otros ayllus se necesita del Otro. Como se puede observar, siempre se necesita del
Dos o del Uno. En este caso de Dos para ser Cuatro. Habla esto
justamente de la lógica de la chakana, o en aymarajach’aqana,
porque contiene cuatro espacios y tiempos dentro de Uno. Es más
complejo; pero, muy práctico y de sentido real. En ese sentido, ha
existido el Tawantinsuyu compuesta por Qullasuyu, Chinchasuyu, Kontisuyu y Antisuyioinkario.
A esto llamamos los equilibrios compartidos o a la vez
se puede hablar de equilibrios no compartidos. No toda obra
social es siempre perfecta. Existen equilibrios no compartidos,
porque una de las partes tiene posiblemente una mayor presencia que la “otra” parte. Para que estos “otros” no empiecen con
la “guerra del equilibrio” (Platt, 1988), los dirigentes del sector
predominante siempre pensarán también que eso puede llevar a
un conflicto muy serio. El hecho es tener la complementariedad
de la “otra” parte del ayllu. Finalmente, eso es ser ayllu, la semilla de la vida y del mundo. En aymara es el jatha o semilla de
la sociedad. También se dice muju, semen que engendra vida y
muerte. Aquí, sin duda, la idea del conflicto y la armonía está
presente.
De este modo la unidualidad es parte de una realidad compleja y activa. Tal vez, el hecho central de este sistema de pensamiento social sea que la unidualidad crea el taypi o lugar de la
lógica de lo multiverso de vida y el mundo. El taypi es la “unidad” pública y sagrada del mundo, de ella viene la comunidad
de hombres-mujeres y hacia ella se retorna. Más propiamente, el
taypi es el lugar de la vida social, ritual, política, económica del
ayllu o la marka. Es el lugar de encuentro y diálogo tanto entre
“dualidades simples”, como en “dualidades complejas”. Por ejemplo, una marka tiene 12 ayllus (6 son los de abajo y 6 los de los
arriba) y markas compuestas por pocos ayllus y poca complejidad cosmológica.
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En otro sentido, aquí está la complejidad del propio taypi.
Es decir, cada ayllu tiene su centro de encuentro ceremonial político y/o económico. Esto también puede ser un lugar geográfico
que tiene un alto significado social y mítico o es simplemente el
espacio principal de reuniones del ayllu, generalmente ubicado en
el pueblo central. Finalmente, por su complejidad esta unidualidad puede estar en cada lugar o saya del ayllu, cada ayllu se organiza en “dualidades menores” definidas en los sapsi o sayaña.
Uno de esos lugares puede convertirse en el tiempo-espacio del
encuentro ceremonial y social de la mayor unidad social como el
Suyu. Aquí, el Suyu es un nivel mayor en términos espaciales y
en términos políticos como se muestra en el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
En este sentido, taypi es el mayor sentido de vida. Es el lugar
del origen y del lugar de la muerte; o, destino y retorno. No en
vano existen cerros llamados taypiqala. Piedra del centro, aunque esta traducción no parece ser exacta, por lo que la unidualidad de las sayas es parte del taypi. En términos políticos, la unidualidad tiene sentido para contenerse mutuamente entre Dos o
la Cuadripatición en existencia. En ese sentido, el taypi es el lugar
de la unidualidad.
Del mismo modo, el principio de equilibrios o taxpacha y
sus contrapesos internos, es la base sustancial del gobierno del
ayllu-marka. Aunque, puede haber equilibrios no compartidos,
como se dijo. Lo ideal es que estos sean siempre compartidos
entre todos. Lo cual expresa la complementariedad de dos o tres
o varios bajo el principio de la rotatividad y la unidualidad. Las
dos mitades buscan que los recursos naturales, por ejemplo, sean
compartidos y las decisiones tomadas en un cabildo o ulaqa, también sean compartidos. Aunque, en muchos lugares no puede ser
exactamente así debido a las disputas y conflictos por el agua (y
el riego) o tierra, como se observa últimamente, en el altiplano y
los valles de Bolivia. De todos modos, es un principio de equilibrio para que todos -en lo posible- tengan lo necesario y justo. El
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hecho sustancial es que el ser varios o dos condiciona buscar esos
equilibrios, porque si no existe se rompe. El ser muchos obliga
a mantener este principio de la vida. Roto este equilibrio compartido, surge la crisis o el conflicto de diferentes dimensiones:
dimensiones bajas o altas. A esto Tristan Platt, llama “la guerra
de equilibrio” (Platt, 1988).
Si una de las partes siente que está en desventaja, por alguna razón, desventaja: luchará hasta lograrlo. Si no puede, se
separará de la unidad o ayllu o marka al cual pertenece, creando
una verdadera conmoción interna y externa. Por lo mismo, no es
lo más deseable.
Ahí es interesante que existan los contrapesos internos. El
poder justamente tiene su límite en cuanto a los contrapesos internos tienen el principio de equilibrio y a la vez de su posibilidad
de conflicto. Si uno de ellos no mantiene el principio de equilibrio
se rompe la unidualidad y la complementariedad expresa retornar a tiempos de guerra. Eso es complicado desde el punto de
vista moral y territorial, por esa razón los contrapesos internos
tienen que ser varios, o en realidad son varios. Es un hecho que,
quien quiera perpetuarse en el poder va a tener serios conflictos
con el resto de los miembros del ayllu o marka y con el resto de
los dioses que están diseminados en todos los territorios. Dado
que una de las partes rompe este principio no tendrá autoridad ni
legitimidad para ser autoridad, que implica una condición moral
y no simplemente de fuerza de dos o más. Por eso, quien ha roto
el principio de equilibrios compartidos es un referente de sanción
y se convierte en el ojo de la tormenta dado que es un gran problema político: incluso territorial y de tierra. Así, equilibrar no
quiere decir igualar, sino simplemente tener diferencias pero que
éstas son movibles y construidas de modo de Dos y Uno.
Por tanto, equilibrios compartidos es un sistema complejo de tejidos institucionales y normas de acción social. El mejor
ejemplo sería el poncho y el awayu que lleva una autoridad originaria. El primero tiene dos partes: uno, el lado derecho y, el
205

El poder rotatorio – Otra forma de lo político frente a lo liberal

otro, el lado izquierdo. El lado derecho tiene que tener los mismos códigos de movimiento del lado izquierdo. En aymara a esto
se llama kupi y ch’iqa. En realidad éste es un territorio masculino. De similar, el segundo objeto que corresponde a la mama
t’alla, autoridad originaria mujer. Éste, tiene dos lados, cada lado
debe estar representado con similares códigos de movimiento y
en colores e imágenes definidos. Además, deben estar organizados bajo la lógica de contraste, pero a la vez crear un vistoso paisaje de imágenes y hechos complementarios. El awayu también es
la territorialidad femenina.
Esto es muy interesante. En realidad, el ayllu tiene dos territorios: territorio masculino y territorio femenino, que se sintetizan en el tajpacha: la totalidad. Dado que de ambos territorios
nacen y se reproducen, el ayllu, la vida, o la sociedad, como el
mundo mismo de hombres y mujeres. O mejor, el sentido mismo
de la política y del poder aquí tratado.
Finalmente, cada Uno tiene su contraparte a la vez, cada
Dos tiene su otra comparte. De la suma de todos ellos nace el
equilibrio definidos en hechos extraordinarios a la vez cotidianas
del sistema social y de su pensamiento político.
A esto podemos llamar también compartir el poder entre
todos. Compartir la autoridad personal o comunal entre todos y
todas, en aymara: taxpächani. Todos son parte de la totalidad,
porque esto es parte de la vida del jaqi o runa. Sin ese referente
no es posible pensar en la lógica de compartir y asumir el poder
entre todos o la rotación del poder. Por eso es casi una obligación
asumir el cargo de una autoridad originaria, porque es parte sustancial de la vida social de ser jaqi y ser parte de las divinidades
del mundo con los que se vive.
Ahí, interviene otro principio como es la diferencia local y
geográfica, en tanto parte del sistema de pensamiento del ayllu.
La unidualidad sostiene la complementariedad; pero, también de
la diferencia, ésta última que ordena ese sistema de poder. Un hecho muy visible, como ejemplo, es la wiphala multicuadriculada
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de múltiples colores. Cada cuadrado tiene su diferencia con los
otros por sus colores y significados. Blanco significa pensamiento
y verde lo alimenticio. Así, la diferencia es parte de la complementariedad, porque sin ese referente no puede existir la unidualidad,
el equilibrio y la rotatividad del poder. Entonces, la wiphala es el
mayor referente de este hecho. En ese sentido, se entiende que la
sociedad está organizada en la unidualidad de hombre-mujer, del
territorio masculino y del territorio femenino, por altas montañas
de los de aläya o inächa, arriba o las altas montañas de los de abajo, o lo húmedo y lo seco. El principio básico es que todos tienen
sus diferencias para hacer la totalidad, esas diferencias pueden ser
compartidas y no compartidas. Las compartidas son de la misma
cualidad y las no compartidas de diferente cualidad. Ejemplo de
ello es la cercanía o no de las lenguas entre aymara y quechua o el
uru en el mundo de los Andes. Las no compartidas pueden ser comunidades que no hablan aymara o quechua; sino, solamente el español. Aunque, ambos mantienen la misma condición cultural con
variaciones: el caso de las comunidades llamadas interculturales y
ayllus propiamente de los Andes. Son familias culturales que pertenecen a una misma matriz cultural; pero, tienen poca relación por
lo que se convierten en relaciones de diferencias no compartidas.
Sin embargo, la diferencia no es para crear privilegios y sentidos de poder de Unos sobre Otros, sino es la manera de generar
más bien sentidos de compenetración en espacios o tiempos según cada lugar y condición histórica. Es decir, cada ayllu puede
hacer sus cosas de forma particular frente a los “otros”; pero, estarán casi siempre orientados a lo que los “otros” hagan o dejen
de hacer. Y con quienes no tienen relación sigue siendo la misma
por su misma matriz cultural. Esto quiere decir que existen diferencias locales, regionales y distintos sentidos de hacer las cosas,
pero que tienen sus propias vinculaciones entre sí definidas en el
mundo cosmológico compartido.
Así se expresa en libaciones, ch’allas a la casa llamada kunturmamani, rituales a divinidades de montañas o vertientes de
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agua, el sistema de rituales a camélidos en carnaval. Ésta, es una
práctica común en todo el mundo de los Andes y la Amazonia (en
el último tiempo), rituales que se hacen en este mismo tiempo en
la región aymara de Chile, Perú, Bolivia etc. Cada lugar o región
hace de un modo distinto al “otro” pero a la vez ordenado dentro
de una lógica universal del propio mundo Andino. Todo ello hace
una realidad compleja.
Así, la diferencia local o regional de cada ayllu frente al
“otro” hace que exista diferentes micromundos que tienen su
propia particularidad para reproducir el mundo mayor y la vida
social de los ayllus o markas. Sumados todos estos microcosmos se convierten en un horizonte de realidad muy importante porque construyen y reproducen un pensamiento social. Es
posible vivir en la diferencia; pero, al mismo tiempo, articulada. La articulación, por ejemplo, es un hecho que vemos en
las luchas sociales de hoy al igual que en la última década del
siglo XX, en Bolivia. Aparentemente, cada comunidad o ayllu
tiene sus intereses y conflictos, pero ante la agresión del Estado-gobierno republicano, esas características desaparecen para
mostrarse como un mundo compacto e impenetrable. Luego,
pasado el momento todos volverán a sus lugares y condiciones de vida social local y particular. En ella existe una especie
de flexibilidad o, lo que en algún momento hemos llamado, la
“elasticidad lógica” de entender el mundo y la vida. No son hechos y realidades rígidas como normalmente se entiende desde
la lógica moderna y liberal occidental; sino, funcionan como
sistema abiertos a la flexibilidad de las cosas y de la vida social
y sus circunstancias.
La totalidad o taxpacha está constituida por la diferencia
interna; pero, es complementaria entre sí. Por eso se dijo que existe la complementariedad y la unidualidad, porque existe la diferencia entre unos y otros. Esta es una diferencia que cambia y
se mantiene a la vez. No son hechos de una vez y para siempre;
cambian dentro de su propio ritmo histórico y su capacidad de
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reproducción interna o externa. En la lógica de las autoridades
originarias este es un hecho realmente importante, porque la autoridad cambia cada año para luego complementarse entre todos
los miembros del ayllu en la responsabilidad de asumir todos los
cargos según cada tiempo-espacio, previamente definido.
Así, existe el “otro” como parte de la rotatividad de la responsabilidad social, a pesar de que este “otro” es parte de uno
mismo. No es el “Otro” criollo o mestizo, sino el “otro” interior
constitutivo. Con el “Otro” criollo-mestizo no se podrá hacer
este sistema hasta cuando entienda estos principios de diferencia
del ayllu. Este Otro entiende normalmente la diferencia como
distancia, alejamiento y diferencia para el dominio y explotación.
En este otro lado la diferencia es la complementariedad y compenetración.
Ahí está la riqueza de ver y ver cumplir el rol de las autoridades originarias mediante los sistemas de turnos y rotaciones
internas como externas. En esto no pueden intervenir los otros
ayllus, porque no es parte de su responsabilidad ni de su competencia. Cada cual es autónomo de hacer las cosas y de definir sus
sistemas de organización político territorial interna. Pero esto es
parte de la mirada de todo el mundo cuando esto se convierte en
la marka. Teniendo presente que la marka es la reunión de varios
ayllus.
En ese sentido, no todo está separado del conjunto de los
procedimientos morales o sociales del conjunto de la sociedad de
un lugar o de una región. Es parte de ese mundo de diversidad
de los ayllus. Sin duda, es parte de una rica complejidad para
pensar en la posibilidad de universalizarla; o, para convertirse en
el nuevo horizonte de un país que quiere reconocerse a sí mismo
desde sus mundos particulares y diferencias propias. Esto marca una distancia con la lógica liberal de entender el mundo y la
vida social o económica. Hecho que no está reflejado en la nueva
Constitución y la posibilidad de una configuración de una Bolivia plurinacional.
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Entre lógicas antagónicas y complementarias
Entonces, existen dos lógicas distintas: la del ayllu y la liberal. La lógica rotatoria es un sistema de vida dado como un sistema de pensamiento social expresado en la complejidad del mundo
de los ayllus y markas existentes en la región Andina de Bolivia,
Perú, Chile y Ecuador. Lo social y el sistema de montañas es muy
importante, porque se entiende que tienen divinidades para moldear un tipo de pensamiento social definido en distintas formas de
organización y sistemas de códigos morales-estéticos y de prácticas
sociales. Entonces, se busca el principio de bienestar social para
compartir equilibrios y formas de vida dentro de un tiempo-espacio articulado desde sus propias diferencias internas. Incluso, en
las que existen formas de respeto a las individualidades propias.
La lógica liberal, por su parte, es un sistema de sobreposición de Uno, el individuo y el Yo, sobre el resto de la sociedad, el
Nosotros, en aymaratajpacha. Lo contrario de taxpacha es nayäki, lo cual está institucionalizado en normas y sistemas de acción social, y están definidos en intereses particulares antes que
propiamente sobre los intereses de la sociedad. En Bolivia, este
es el mayor conflicto. Hoy, por ello, se observa cómo éste tiene
una gran vigencia, pese a la nueva Constitución política, con discurso de izquierda. Ya que es el mayor referente de los códigos
sociales y sistemas institucionales de la república. Esto es que la
predominancia de lo liberal occidental no entiende que el sistema
rotatorio es un sistema de validez operativa, como moral: siendo
la mayor referencia de lo social y culturalmente adecuado.
El desafío es cómo hacer que lo neocolonial-liberal no siga
siendo el mayor referente del devenir histórico. Además, cómo
lo rotatorio puede ser una real y nueva alternativa de un nuevo
sistema de gobierno en la relación entre el Estado y la Sociedad.
Lo liberal del poder es la forma de expropiar la soberanía social
y sus sistemas de valores de lo indio/indígena para los fines de los
intereses particulares antes que de interés social e indio-popular
como es el caso de Bolivia.
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La capacidad de movilización y crítica es importante desde
el mundo indio/indígena al Estado y sus instituciones que hoy (el
Estado plurinacional) no expresa la sangre derramada y lágrimas
por los muertos entre 2000 y 2005. Las condiciones de realidad
de lo neocolonial-liberal en el país, si bien están siendo combatidas. A la par están muy vigentes en los códigos de comportamiento y los valores de la vida social. Los privilegios de casta y
clase no se han afectado sustancialmente: se mantienen. Lo que
sí se reconoce es la presencia de lo indio campesino originario
en la nueva ciudadanía, condición de existencia que tiene serios
riesgos de quedar sujeta a la condición de atrapamiento dentro de
la nueva estatalidad liberal. Hecho que ya existe; misma que no
permite que cambie sustancialmente el país y sus sistemas de representación política y ritual-simbólico (como ya dijimos arriba).
Lo cual está referido, en que la nueva Constitución, no reconoce el sistema del mundo del ayllu o marka. Este es un gran problema frente a la necesidad de hacer realidad un horizonte efectivo del Estado plurinacional. Al mismo tiempo, tiene una gran
condición de realidad en la cual lo indio campesino originario se
convierta en la fácticidad del poder anti-oligárquica y anti-neocolonial si aquello (los grupos de poder oligárquico) vuelve con la
radical del pasado. Así, al parecer, la nueva Constitución cierra
y abre una puerta al mismo tiempo. Lo cual es la continuación
de lucha por el poder en la forma liberal y en forma rotatoria del
poder. Cerramos una etapa de lucha y al mismo tiempo abrimos
otra puerta. Por eso, la nueva Constitución es una constitución
formalmente liberal-republicano-colonial con un bagaje de ritos
indios que no hacen realmente al poder, sino a su folklorización.

Breves conclusiones
En sentido mayor, lo político se resuelve en la “unidad” del
Estado plurinacional y en la diversidad sociocultural de la sociedad. ¿Es esto es un gran problema? Pues no es un problema; sino,
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una realidad. Aunque, sí es un gran problema para los liberales duros y colonialistas, porque piensan que la sociedad y el Estado está
fundado en la unidad del Yo. Esto es así porque se siente miedo al
Otro -como se mostró en nuestro medio- a la indianidad que es un
sistema complejo hasta antagónico con aquel. Lo político siempre
es la “unidad”; pero, una unidad compuesta en lo unidual y complementario. No es una unidad del Yo sobre el Nosotros.
La sociedad a su vez siempre (hasta ahora ha sido así) es
una realidad diversa en cualquier parte del mundo. Además, lo
diverso es un hecho constituyente de dicha realidad, porque es el
mundo de diversas formas culturales, linguísticas, visiónales, que
por lo mismo es la riqueza de saber vivir en ella. Así, esto se convierte en una necesidad porque lo diverso es complejo y además
activante de lo cotidiano y vigilante de la dominación del Uno
sobre el Nosotros.
Esa es la realidad que se quiere resolver con la rotatividad
en y del poder. Se plantea incluso como un desafío, porque rotar
se refiere a nivel macro y micro junto a un sistema interesante de
la administración pública. Se puede rotar entre regiones, en género, entre poderes, y sistemas sociales y culturales, a partir de
una institución administrativa muy completa. Este sistema es un
sistema tipo o modelo awayu, en el cual la mujer aymara o quechua carga su bebé y su comida. Los colores y tipo de diseño del
awayu es el sistema de representación directa de la sociedad en
ella. Todos los hilos con la que está tejido el awayu son los hilos
de la sociedad que la constituye. Ese es el taypi de la realidad de
la sociedad comunal o indio/indígena.
Ello, al final se totaliza en tajpacha dado que éste es el mayor referente del mundo de la rotación del poder. Es la totalidad
compleja, activa, unidual y de contrapesos internos, al mismo
de los externos. Taj deriva del Todo y pacha es päch’ama, dos
fuerzas. Por eso la palabra pacha estructura la lengua aymara
como el Todo. Así tajpacha es la totalidad del mundo dado en su
unidualidad.
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El Estado plurinacional no tiene estos principios, pero su
realidad está dada en diversas formas de su sociedad. Entonces,
si este no es el Estado se convierte en un Estado neocolonial y
racista como fue en la historia la República de Bolivia. El Estado
es un hecho histórico, que no puede ser la negación de la realidad
social. El Estado tiene que ser también la misma realidad social.
Y si no, entonces no lo es, se convierte en el Estado clásico y de
condición genocida y etnocida de su propio pueblo. En ese sentido, no es suficiente un sistema liberal duro o blando menos con
un discurso de diversidad multicultural. En el fondo, lo que hace
es reconstituir lo viejo bajo el nombre de lo nuevo: la mayor estafa de la historia.
En ese sentido, al parecer, el liberalismo suizo de las confederaciones parece ser interesante; aunque hace referencia a otras
latitudes del poder liberal. Si los liberales de izquierda y derecha
en Bolivia fueran ilustres, por lo menos plantearían ese debate
con un país sudamericano poblado en su mayoría por indígenas
urbanos y rurales. No lo hacen, porque su único fin es mantener
el Yo sobre el Nosotros. Esa es la revolución, tan altamente sonada como a la vez trágica.
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El cooperativismo rural argentino. Una breve
historia
Carlos Martínez
Andrés Ruggeri

Una breve caracterización histórica en torno a la ruralidad en
la Argentina
El cooperativismo agropecuario en la Argentina tiene una
larga tradición. Sus orígenes se remontan a principios del siglo
XX y, en sus hitos fundacionales, desplegó una trayectoria combativa que fue capaz de generar una importante red organizativa
a nivel nacional. Pero para referirnos al sector agrario en Argentina es fundamental tener una mirada de largo plazo acerca de
cómo se fue conformando el sector agrario y cómo las diferentes
coyunturas nacionales e internacionales dieron forma a la “ruralidad” en nuestro país.
El triunfo de los llamados sectores “unitarios”1 en la larga
lucha política emprendida durante gran parte del siglo XIX dio
1

Durante aproximadamente medio siglo a partir del proceso de independencia del Imperio Español, la nación en formación se debatió en guerras civiles
entre dos bandos, el unitario y el federal, en el que el primero representaba
los intereses de la burguesía comercial portuaria aliada al imperio británico, frente a los caudillos regionales.
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por resultado la construcción de un modelo de país apto para
insertarse en el contexto del capitalismo internacional, liderado en ese momento histórico por Inglaterra. En ese marco, la
incorporación de la Argentina, a través de su potencial productivo asentado en la alta fertilidad de su llanura pampeana, constituyó un prerrequisito fundamental para la incorporación de la
joven nación al mercado mundial. Con el objetivo de facilitar
esa inserción, el núcleo dirigente de la época optó por avanzar
militarmente hacia la conquista de las tierras de la llanura pampeana, todavía en manos de los pueblos originarios. La conocida operación militar, llamada “Campaña del desierto”, tuvo
como resultado el genocidio de esos pueblos y la toma y el control político y militar de ese rico territorio.
En ese contexto, la tierra pública se repartió indiscriminadamente entre las acaudaladas familias que concentraban el
poder político (la llamada oligarquía), así como a los militares
que habían llevado adelante la ocupación militar y a diferentes
sectores empresarios, todos ellos ligados al poder.
La principal consecuencia de ese acaparamiento de inmensas cantidades de tierras en pocas manos fue la formación de
grandes latifundios tanto en el centro como en el sur del país.
El socio comercial casi exclusivo era el gran poder imperial hegemónico hasta la Primera Guerra Mundial, la poderosa Gran
Bretaña, que en ese marco era el principal demandante de la
producción agrícola y ganadera del Estado-Nación en formación. Esa relación de proveedor de materias primas al principal
país industrializado del capitalismo en expansión tendía a satisfacer las necesidades de la nueva división de trabajo a escala
mundial.
La Argentina nace de ese modo fuertemente marcada por
su inserción subordinada al mercado capitalista internacional,
característica que conservará a lo largo de su historia y que tendrá un impacto decisivo en la conformación de su estructura
social rural y urbana.
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De esta manera, el modelo impuesto por las clases dominantes, la llamada oligarquía terrateniente, configuró un país
profundamente desigual concentrando la riqueza y, consecuentemente, el poder político, en un reducido sector social.
La estructura ideológica de esos sectores tributaba al liberalismo de la época y tenían el objetivo declamado de convertir
a la Argentina en un país moderno, en los cánones y bajo el
modelo de los países “civilizados”, centros del poder colonial y
neocolonial (Francia, Inglaterra, EE.UU).
Entre las bases fundamentales de tal proyecto “modernizador”, se encontraba la política de la atracción de la inmigración extranjera, fundamentalmente europea, a la que se suponía
portadora de una mentalidad emprendedora y moderna capaz
de reemplazar a gauchos e indios, caracterizados como premodernos y “primitivos”, el principal obstáculo a remover para la
ansiada modernización que nos abriría las puertas de un futuro
promisorio. “Gobernar es poblar”, planteaba Juan B. Alberdi,
uno de los intelectuales de esta etapa fundacional del moderno Estado nacional argentino. Pero “poblar” significaba poblar
con civilizados europeos, en reemplazo de la población hasta
entonces mayoritariamente de mestizos e indígenas.
En este contexto, la Argentina, como otros países del continente, recibió a millones de inmigrantes europeos entre finales
del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, la promesa de
acceder a tierras fértiles se vio truncada por la configuración
de la propiedad terrateniente a la que ya hicimos referencia, y
por lo cual los trabajadores agrícolas y/o campesinos llegados
de Europa debieron tomar otros caminos. El primero (el que
tomó la mayoría), fue asentarse en los grandes centros urbanos.
Ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, recibieron un
ingente número de migrantes. Esta corriente migratoria, contrariando las ilusiones de los pensadores de la clase dominante, terminó conformando el núcleo fundador de un combativo
movimiento obrero, en un principio socialista y anarquista, que
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tuvo a mal traer a los sectores dominantes. 2 Otros, en cambio,
siguieron el camino de la campaña pero en su gran mayoría
tuvieron que conformarse con trabajar las propiedades de los
poderosos terratenientes que habían acaparado el medio rural.
El sueño de cultivar la propia tierra tuvo que ser suplantado por
la lucha contra los latifundistas que cobraban elevadas sumas
de dinero en carácter de arrendamiento. Confiados en su impune poder político y económico los terratenientes argentinos
imponían duras condiciones a los campesinos que alquilaban
sus tierras, a través de diferentes contratos de aparcería, arrendamiento, o alquiler.
Ante esta situación, la rebelión de los pequeños y medianos
productores no tardó en llegar y en 1912 se produce el llamado
“Grito de Alcorta” que intenta y en parte logra poner un freno
a estas duras condiciones de explotación de la mano de obra. El
movimiento da nacimiento a la primer entidad gremial de representación de los pequeños y medianos productores agrarios y que,
más adelante, albergará a los productores capitalizados (la Federación Agraria Argentina), muchos de los cuales se agruparán
también en órganos cooperativos (conformando posteriormente
la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, Coninagro).
Más adelante discutiremos si estos agrupamientos cooperativos
conformaron un sector con algún tipo de características antisistémicas o, por el contrario, se trató sólo una forma adaptativa en
función de brindarse competitividad en un escenario dominado
por poderosos sectores de grandes recursos.
2

Este primer movimiento obrero fue uno de los más activos de su tiempo en
América Latina, protagonizando grandes huelgas y luchas, algunas salvajemente reprimidas, como la Semana Trágica de enero de 1919, en la que una
huelga en una fábrica de Buenos Aires derivó en una rebelión abierta que
fue sofocada a duras penas por el gobierno, a costa de unos 700 muertos.
La huelga de los peones rurales en la Patagonia, a comienzos de los años 20,
fue también una masacre, con cerca de 1500 peones fusilados por el ejército.
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Esta primera caracterización histórica nos parece pertinente
para ubicar al productor rural argentino en su verdadero marco y
para intentar una caracterización valedera para este sector, en un
contexto rural fuertemente influenciado por los movimientos de la
demanda productiva internacional que terminaron por configurar
y establecer los límites de los reclamos sobre la tierra. En este contexto, es importante entender que el sector agrario en la Argentina
era y es sumamente permeable a los cambios que se dan a nivel
global. Esta situación repercute en la organización política de estos
sectores y se presta a importantes paradojas. Por ejemplo, la Federación Agraria Argentina, entidad nacida, como vimos, del Grito
de Alcorta y enfrentada históricamente a los grandes productores
nucleados en la Sociedad Rural, ha dado en los últimos años un
fuerte viraje político y se constituyó en el socio clave de los grandes
productores. Esta situación fue posible debido a la implementación
del “modelo sojero” que posibilitó grandes ganancias para todos
los sectores agrarios, tanto pequeños como medianos y grandes
productores. La implementación del “paquete tecnológico” ligado
a la producción sojera implicó un fuerte proceso de descampenización y la presencia de sectores de capital intensivo que reemplaza
con maquinaria agrícola a los trabajadores rurales. Este modelo
cambió las identidades políticas y, en el año 2008, al establecer el
gobierno una suba de retenciones para estos sectores, las entidades
gremiales enfrentadas históricamente terminaron por establecer
una alianza política en defensa de los intereses de los más poderosos y concentrados propietarios.
Este conflicto que casi hace caer al gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner durante 2008 se originó en una normativa, la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que pretendía fijar un sistema de retenciones móviles a las exportaciones
de granos, el método de redistribución de la renta agropecuaria
que varios gobiernos habían utilizado y que Néstor Kirchner había vuelto a aplicar, y que consistía en un porcentaje que “retiene” el Estado sobre lo exportado y, que, a falta de reforma
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agraria u otro tipo de intervención estatal más profunda sobre
la producción de riqueza del campo argentino, permite al Estado
apropiarse de parte de esa renta y, eventualmente, redistribuirla.
Aunque la medida era defectuosa en cuanto a que no establecía
segmentaciones diferenciadas para pequeños y grandes productores (modificación que se introdujo al estallar la crisis), era de
carácter progresivo en un momento de altos precios de las commodities como la soja, a pesar de lo cual las organizaciones que
históricamente habían representado a los pequeños productores
y a los cooperativistas rurales (FAA y Coninagro) se unieron a
las instituciones oligárquicas (SR y CRA) en la llamada Mesa de
Enlace. Esta herramienta logró provocar al gobierno kirchnerista lo que probablemente haya sido la mayor derrota política de
los doce años de gestión, logrando movilizar a sectores medios y
utilizando métodos de acción directa como piquetes y cortes en
las rutas (lo que llevó a muchos a confundir el carácter de la real
lucha que se estaba dando, que era por la apropiación masiva de
la renta agraria y no por los reclamos de los pobres rurales y los
pequeños productores).
Esta situación viene a reafirmar lo dicho anteriormente en
el sentido de que la inserción del sector agrario argentino en la
división internacional del trabajo sigue vigente y de esa manera
configura el comportamiento político de sus integrantes.

El “cooperativismo” agrario
Las cooperativas están presentes en la Argentina desde fines
del siglo XIX, constituyendo uno de los movimientos cooperativistas más antiguos del continente, pero su origen en el viejo
movimiento obrero socialista y anarquista (en este caso enfocado
a las sociedades de ayuda mutua) es un recuerdo lejano. La estructura actual del cooperativismo incluye a muchas cooperativas genuinas, pero también a grandes consorcios que actúan bajo
la forma legal de la cooperativa pero que emplean ampliamente
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mano de obra asalariada, es decir, son patronales con una estructura jurídica y organizativa diferente a la empresa capitalista
por acciones, pero su práctica económica y social, más allá del
discurso de la solidaridad, no encuentra mucha diferencia con la
empresa puramente capitalista.
Aunque esta caracterización es la norma también para las
cooperativas del sector rural, no fue así en sus comienzos. La
primera cooperativa agraria de la que se tenga registro en la Argentina es la Cooperativa Pigué en la Provincia de Buenos Aires
en 1898, fundada por inmigrantes franceses provenientes de la
región del Aveyron.3 A partir de esta primera experiencia, se fue
conformando un poderoso movimiento de cooperativismo agrario, cuyo principal objetivo es ofrecer mejores condiciones de
producción, venta y distribución ante un mercado históricamente hostil para pequeños y medianos productores. A pesar de los
inconvenientes estructurales analizados anteriormente, el modelo cooperativo agrario logró abrirse paso y terminó conformando un sector trascendente en el rango de los pequeños y medianos productores capitalizados. Es decir que el sector cooperativo
agropecuario en la Argentina se encuentra conformado por productores que buscan en esa asociación mejores oportunidades de
negocios y la maximización de su rentabilidad empresaria.
Según un trabajo de Eduardo Fontenla, el sector cooperativo agropecuario tiene las siguientes características: en la Argentina existen actualmente (datos de 2008) 798 cooperativas agropecuarias. Los productores asociados a las mismas son 112.000.
De ese total de productores, el 43% participa de la actividad socioeconómica en forma aislada, o sea, sin estar representada por
una entidad gremial de segundo o tercer grado (Federación de
cooperativas etc.) (Fontenla. 2008).
3

No confundir con la empresa recuperada Textiles Pigué, una cooperativa
de trabajadores formada a partir de la quiebra de la empresa Gatic S.A. y la
ocupación de su planta en la ciudad de Pigué.
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Este dato o falta de asociatividad puede brindarnos alguna
pista en función del errático comportamiento político de este sector a lo largo de la historia rural en nuestro país. No necesariamente podemos extraer conclusiones firmes pero si podemos ver
ciertas características que provocan la cada vez mayor afinidad
de estos productores con sectores capitalizados de alta renta que
a sectores campesinos que buscan un refugio a las presiones del
mercado en estructuras de agricultura familiar.
Siguiendo con la caracterización realizada por Fontenla,
podemos ver que, en cuanto a su ubicación geográfica, encontramos alrededor del 50% en la Pampa Húmeda.4 Los granos (con
fuerte presencia de la soja) son la principal actividad productiva
de estos conglomerados. Le siguen a la actividad agraria las cooperativas tamberas y la indústria láctea, que en la Argentina tiene
su mayor exponente con la Cooperativa Sancor que, para datos de 2010, ejerció una operatoria exportadora de 160 millones
de dólares (Fontenla, 2008) . También hay una fuerte presencia
cooperativa en las regiones del Noroeste, Noreste y Cuyo. Estas
cooperativas forman parte del sector agropecuario a través de la
producción y la comercialización, así como a través de la provisión de diferentes servicios agropecuarios.
Las actividades productivas que realizan el conjunto de las
cooperativas agropecuarias pueden resumirse en el siguiente cuadro:
1º: acopio, acondicionamiento y comercialización

58,6 %

2º: asistencia técnica agronómica

36,2 %

3º: agroindustria

32,7 %

4º: producción agrícola

25,9 %

5º: transporte de cargas

25,3 %

Fuente: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes): Las Cooperativas y las
Mutuales en la República Argentina, Buenos Aires, 2008

4

Se le llama Pampa Húmeda a la región más fértil de la llanura pampeana
argentina, formada por la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, el
sur de Santa Fe y Córdoba.
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Este complejo entramado cooperativo está siempre expuesto a los vaivenes del mercado, ya que en definitiva se encuentran
subsumidos de manera indirecta al capital al participar de su ciclo de valorización (Balazote; 2005;Trinchero; 2003). Es por eso
que la relativa independencia que logran en el ciclo productivo se
ve resentida, al depender del ciclo de los circuitos de comercialización. Esa dependencia se ve agravada con las cooperativas que
participan con su producción en el mercado global a través de las
operatorias de comercialización para la exportación.
Por otra parte, es importante destacar el hecho de que el
cooperativismo agrario histórico en la Argentina no es un cooperativismo de campesinos, ni mucho menos de campesinos indígenas. Para encontrar ese movimiento, deberemos buscar en las experiencias que describimos en el siguiente apartado. En cambio,
este cooperativismo de productores, implica que sean pequeños
y medianos propietarios (aunque en principio eran mayoría los
arrendatarios) los que se asocian en cooperativas para comercializar sus productos frente a los grandes productores. Es decir, que
a su vez estos productores pequeños y medianos son empleadores de trabajo asalariado rural, a veces propietarios de tierras de
gran riqueza y extensiones ya no tan pequenas.5 Y, a medida que
la productividad se fue multiplicando mediante la mecanización,
la incorporación de agroquímicos y otras tendencias hegemónicas para el aumento exponencial de los rendimientos de los cultivos, que también alcanzaron a estos productores y, por lo tanto,
su capacidad de capitalización fue aumentando, su identificación
con los intereses de sus enemigos históricos en el medio rural
5

De acuerdo a las cifras del Inaes de 2008 (las últimas disponibles), las cooperativas agropecuarias tienen unos 122.000 asociados y más de 88.000
empleados, es decir trabajadores contratados bajo relación de dependencia
por las cooperativas. Las cooperativas agropecuarias, según la misma fuente oficial, agrupan a cerca del 2% del total de cooperativistas del país, pero
explican más del 50% de la facturación de todo el sector cooperativo nacional (Inaes, 2008).
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también lo fue haciendo. La consecuencia de ese proceso que se
dio a lo largo de los últimos veinte años fue el abandono por sus
viejas organizaciones de los principios de lucha y reivindicaciones
de los auténticos pequeños productores por los de sus antiguos
enemigos, hoy socios.

Los movimientos campesinos. Otra forma de cooperativismo
y autogestión.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena es una agrupación de más de 500.000 familias en toda la Argentina formada
por varias organizaciones de las provincias: Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra–Mendoza, Unión de Jóvenes Campesino de Cuyo, Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento
Campesino de Santiago del Estero, Movimiento Campesino de
Misiones, Red Puna Jujuy, ACoCaL – Salta, Asociación de Productores Familiares de Florencio Varela, Familias Productoras de
Cañuelas, Asociación Cirujas. Uno de los objetivos políticos fundamentales del movimiento es lograr una reforma agraria que
garantice el acceso a la tierra de las familias campesinas y la soberanía alimentaria.
Estas organizaciones nacen debido a las consecuencias de
las transformaciones políticas y económicas que vive el país desde mediados de la década del setenta. El proceso iniciado en esos
años tuvo como resultado una cada vez mayor concentración de
la riqueza y el aumento de la pobreza en el otro polo de la pirámide social. En el sector agrario, la implementación de políticas
neoliberales llevó a la expansión de los agronegocios, situación
que ejerció una enorme presión sobre la tierra debido a la expansión de la frontera agropecuaria.
El agronegocio implica una modalidad productiva de grandes extensiones y de poco uso de mano de obra. En ese marco
de avance sobre el territorio y a la vez de subalternización de
la producción campesina tradicional, las unidades domésticas se
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ven cada vez más obligadas a salir al mercado a ofrecer su fuerza
de trabajo con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Este
éxodo constante debilita la organización tradicional y la familia
campesina se ve cada vez más dependiente del proceso desarrollado por el capital en el agro. La culminación de este proceso de
explotación termina siendo el abandono de la propiedad familiar
y la migración hacia los cordones marginales de las grandes ciudades en busca de un refugio que posibilite la reproducción de
sus vidas.
Con vista a enfrentar este complejo panorama nacen las
asociaciones campesinas que llevan como estandarte la propuesta de una nueva ruralidad, en la que sea posible volver al trabajo
de la tierra en función de producir lo necesario para la subsistencia. El movimiento se constituye alrededor de la defensa de los territorios pertenecientes a estos pequeños productores familiares,
resistiendo a los desalojos de los campos. De tal forma, para los
movimientos campesinos es crucial enfrentar los desalojos producto del continuo corrimiento de la frontera agrícola. En la medida de que el movimiento se fue constituyendo se fue planteando
también una propuesta política respecto a la ruralidad que conlleva una mirada totalmente diferente al modelo productivo de
los agronegocios. En ese marco, una de sus propuestas centrales
es la soberanía alimentaria en función de la satisfacción de sus
necesidades y la posibilidad de atender, a través de sus producciones, a los mercados internos locales y regionales. En cambio,
la actual estructura productiva quita tierras para la provisión
de producciones para los mercados interiores y problematiza la
atención de los alimentos para la comunidad.
Esta propuesta se constituye entonces como un nuevo tipo
de modalidad autogestionaria pero en alianza política con sectores urbanos, en tanto entiende que la problemática rural no puede desvincularse de los problemas de otros trabajadores. En este
sentido, los movimientos campesinos son parte de una práctica
productiva y de una propuesta política que, si bien puede encua225
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drarse dentro de la tradicional unidad doméstica campesina, se
encuentra también vinculados con otras organizaciones sociales
con las cuales comparten problemáticas comunes.
La actividad de estas unidades domésticas se da en el marco general de un capitalismo agrario expansivo y en constante
búsqueda de tierras para colonizar. De esta forma la estructura agraria capitalista se distingue por un movimiento de avance
constante sobre tierras que anteriormente no eran incorporadas
a la dinámica del capital agrario. Paralelamente a este proceso
de avance constante, el capital se ve compelido a un cierto “resguardo” de las pequeñas unidades domésticas campesinas con el
objeto de proveerse de la necesaria mano de obra estacional que
requiere la actividad agraria. Este fenómeno, ampliamente estudiado por C. Meillassoux (1977), da por resultado un progresivo
debilitamiento de la unidad doméstica. Tal debilidad estructural intenta ser sorteada por medio de mecanismos de integración
política, con el objeto de fortalecer la defensa del territorio y de
acceder a mejores condiciones de producción y comercialización.
En este aspecto, los movimientos campesinos cumplen un importante rol.
Asentados en los diferentes territorios y cumpliendo este
rol integrador, los movimientos campesinos avanzan en una propuesta política que va más allá de la defensa de la tierra y se adentran en la discusión del modelo agropecuario vigente, con una
visión cercana a la soberanía alimentaria y rechazando de plano
el modelo agroexportador asentado en los commodities y en la
superexplotación de la tierra.
De esta forma, los movimientos campesinos buscan un espacio de autonomía que les permita salir de esta encerrona provocada por el capital agrario y ubicarse en un lugar donde les sea
posible la reproducción ampliada de la vida, sin necesidad de tener que migrar temporariamente y en forma constante a malvender su fuerza de trabajo a las estructuras agrarias especializadas
en el sector de los agronegocios.
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Otra de las características importantes a tener en cuenta en
la actividad de los movimientos campesinos es su relación con el
Estado. Muchos de sus referentes principales participan de diversas instancias estatales con el objeto de gestionar subsidios,
créditos, formas de acceso al agua etc., cuestiones todas ellas que
necesitan de esta vinculación, que a su vez se ve, en cierta forma,
facilitada por las propias características productivas que permiten la producción y que pueden caracterizarse de la siguiente manera:
• posibilidad de empezar con pocos implementos técnicos;
• el costo de las herramientas accesible;
• acceso a insumos de bajo precio;
• primeras etapas del procesamiento sencillas y baratas;
• requisitos de capacitación que pueden satisfacerse en el
proceso de trabajo.
En la Argentina funcionan diversas agencias estatales especializadas en el tema agropecuario, como el Inta6 o la Mesa de la
Agricultura Familiar. Casi todas ellas tienen un diálogo constante con las diferentes organizaciones que representan gremialmente al sector agrario.
En el caso de los movimientos campesinos estas vinculaciones tienen particular importancia ya que es donde los diferentes movimientos pueden proponer soluciones que se acercan a su
particular visión de lo agrario.
En este marco, el contraste con la estatalidad es, en muchas
ocasiones, pronunciado ya que, como veíamos anteriormente, la
visión de los movimientos campesinos se encuentra alejada de
las prácticas estatales que norman la actividad agraria. Esta situación genera en ocasiones roces y tensiones. A pesar de ello y
en ciertos espacios específicos como, por ejemplo, la Mesa de la
Agricultura Familiar, los representantes de los movimientos pueden logran acercar posiciones con las entidades estatales.
6

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

227

El cooperativismo rural argentino. Una breve historia

Igualmente es importante destacar que en estos encuentros
y en estos espacios, no se debate ni se resuelve la principal reivindicación de los movimientos, la cual es el acceso a la tierra o la
suspensión de desalojos de familias campesinas, situación que se
encuentra en el ámbito de la justicia con resultados casi siempre
negativos para los sectores campesinos.

La nueva ruralidad y los movimientos campesinos
La experiencia del movimiento campesino, desde el punto
de vista sociopolítico y productivo, puede ayudarnos a reflexionar sobre el concepto de nueva ruralidad para América Latina.
Tal como se desprende del trabajo de Eliezer Arias, este concepto encierra múltiples dimensiones y los acercamientos no logran
conceptualizar acertadamente los elementos presentes en la llamada nueva ruralidad. Uno de los elementos presentes en esta
conceptualización sería la declinación económica de la agricultura en el ingreso de las unidades domésticas. Desde nuestro punto
de vista la nueva ruralidad puede expresarse en formas más complejas y las presentadas aquí sólo forman una pequeña parte del
múltiple aparato de estrategias de los sectores campesinos para
asegurar su reproducción.
Igualmente a la par de los aspectos reproductivos es importante pensar la actividad de estos colectivos con herramientas
conceptuales que, proviniendo de los estudios antropológicos,
puedan ayudarnos a ver su experiencia productiva y político en
tanto sectores que intentan nuclearse en función de tener resultados positivos para su accionar.
Una de las características principales en la actividad política
de estos movimientos es su manera de relacionarse basado en lo
que podemos distinguir como aspectos reciprocitarios.
Desde la perspectiva de análisis de las relaciones con base en la
reciprocidad social, los diferentes grupos (unidades domésticas) que
forman parte de los movimientos campesinos pueden ser caracteri-
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zados como nodos que se vinculan y que establecen relaciones en relación a su distancia social. Tomando en cuenta esta caracterización
veremos que diferentes unidades domésticas permitieron el desarrollo de vínculos productivos y socioculturales entre sus integrantes.
En la teoría propuesta a este respecto por Sahlins (1965) se
sostiene que las distancias entre los grupos o personas impacta sobre los tipos de reciprocidad entre las mismas distinguiendo al proceso de la siguiente manera: la reciprocidad generalizada corresponde a una distancia social mínima; la reciprocidad equilibrada a
una distancia social media y la reciprocidad negativa a una distancia social máxima. De esta manera, los grupos que se encuentran a
menor distancia son más proclives a desarrollar acciones conjuntas
y a una mayor integración. A medida que la distancia es mayor esa
densidad en las relaciones disminuye y eso impacta en el tipo de relaciones que se establecen entre los diferentes grupos (Díaz, 2008).
En el caso que nos ocupa, la observación etnográfica ha permitido colegir que estas características se han dado en el desarrollo de la organización de los diferentes movimientos, sin perder de
vista que los vínculos políticos han sorteado este tipo de distancia.
Esta “distancia social” explica en parte la cantidad y diversidad de los movimientos campesinos en Argentina. Mayormente
los mismos están agrupados por provincias y/o por regiones dentro de una misma provincia. Esta característica organizacional
responde entonces a cómo se percibe la distancia social entre las
unidades domésticas.
Un factor clave a tener en cuenta para el análisis es que a
pesar de que la producción se encuentra subsumida de manera
indirecta por el capital, ya que éste fija los límites del acceso al
mercado, no obsta tal situación para que la experiencia aquí descripta conserve un espacio de autonomía que no está sujeto a las
marcaciones y observaciones del mercado.
Un aspecto importante a tener en cuenta en la actividad de
los diferentes movimientos campesinos es su relación con la tecnología, relación que conlleva una diferenciada propuesta pro229

El cooperativismo rural argentino. Una breve historia

ductiva con respecto a las tecnologías adoptadas por los grupos
de campesinos capitalizados.
Una de las variables importantes que incorpora la práctica
productiva de los movimientos campesinos es el uso de los aparatos tecnológicos concibiéndolos como formas que permiten la reproducción de la vida, en tanto que se constituyen en cambiantes
y que acompañan un desarrollo tecnológico capaz de ser aplicado
por sectores subalternos y que a su vez son transformados en factores que ayudan y acompañan la reproducción social.
La aplicación de una tecnología apropiada inserta entonces
en un espacio tecnológico determinado, es acompañada por la
configuración de una propuesta política que busca en su accionar cohesionar a sectores campesinos que fruto de su aislamiento
sufren las consecuencias económicas y políticas que el capital impone en el sector agrario.

Bibliografía
ARIAS, Eliécer. “Reflexión crítica de la nueva ruralidad en América Latina”,
Revista Alasru, n. 3, 2006.
BALAZOTE, Alejandro. “Antropología económica y economía política”. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2007.
BARTRA, A. La explotación del trabajo campesino por el capital. México:
Editorial Machehual, 1982.
CÁCERES D. y WOODHOUSE P. Algunos factores que limitan la innovación
tecnológica. Un estudio de caso Desarrollo agroforestal y comunidad
campesina, 1996.
CORAGGIO, José Luis. Desarrollo Humano, Economía Popular y Educación. Buenos Aires: Editorial Aique-Ideas, 1995.
DIAZ, Diego. Algunas reflexiones en torno al concepto de cultura. 2006,
Inédito.
HERRERA, A. O. The generation of technologies in rural areas. World Development, 1981.
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(INAES): Las Cooperativas y las Mutuales en la República Argentina,
Buenos Aires, 2008
MEILLASSOUX, Claude. Mujeres, graneros y capitales. México: Ed. Siglo
XXI, 1977.
SAHLINS, M. Economía de la edad de piedra. Madrid: Ed. Akal, 1977.
TRINCHERO, H. (ed.) Producción doméstica y capital. Estudios desde la
Antropología Económica. Buenos Aires: Ed. Biblos, 1995.

230

CRISE SOCIOAMBIENTAL E AGROECOLOGIA

Crise energética: manifestação da crise do
capital
Marcelo Micke Doti

Introdução: soluções e barreiras ideológicas
O capital constitui-se como sistema devorador. Devora
tudo à sua frente: pessoas, comunidades de todos os tipos, terras,
minérios, rios, águas em todas as suas formas, vidas, mentes e,
não menos, muita, muita energia. Sua reprodução e acumulação
assim o quer, pois só assim ele pode existir. Nenhuma das entidades enumeradas anteriormente necessitam do capital para existir.
Este, no entanto, para sua forma específica de reprodução ocorrer e se acumular de maneira cada vez mais centralizada precisa
dos demais. Daí toda a problemática colocada de maneira mais
insistente e com mais ênfase nas suas atuais formas de mais-valia
absoluta e sua acumulação primitiva eterna. No caso dos fenômenos de produção da mercadoria energética, essa acumulação
primitiva constante ainda possui os determinantes do uso do território de tal forma a ser essencial pensar nos fenômenos de territorialização – e todos os problemas a acompanhar tal fenômeno
como desalojamento de populações, poluição de solos e rios etc.
– e o crescente grau de monopolização de sua produção.
Neste artigo, delineamos alguns determinantes essenciais
para pensar e compreender criticamente os problemas relaciona-

Crise energética: manifestação da crise do capital

dos com a crise energética e sua evidente e consequente problemática ambiental. Um dos grandes erros – e muito provavelmente
o principal – é pensá-la como crise em si. Por este caminho sempre se busca a solução através do meio mais simples: aumentar a
produção de energia ou descobrir novas fontes. Claro, esses erros
são embasados em teoria dominada por determinada compreensão ideológica da realidade e não suportada por análises envolvendo a totalidade dos problemas (Beltran, 1994).
Sustentaremos neste artigo coisa bem diversa. Por meio de
uma análise marcada pela concepção de totalidade dos determinantes, envolvendo perspectiva teórica aliada com a forma específica de produção dentro do sistema produtivo do capital, deslindaremos os erros de caracterizar a crise energética como crise
pontual, em si. Dessa forma, também as questões e problemáticas ambientais. Por esse motivo, a argumentação sobre os erros
teóricos, ideológicos e históricos, como arrolados anteriormente,
cujas soluções tais como as acima apontadas com aumento da
produção e novas fontes, no caso da energia. No que tange ao
ambiente, normalmente temos posturas sempre do ponto de vista
do consumo (portanto, com aspectos moralistas) e nunca da produção (o cerne do capital em sua forma produtiva) ou transformando aspectos ambientais em regulação pelo mercado. Enfim,
todas “soluções não solutivas” por não tocarem no centro dinâmico do capital e seu sistema. O capital e seus sistema movem-se
em uma crise constante, de uma crise a outra é sempre a mesma
crise em seu processo dinâmico, processo de determinação mais
total da sociedade em seu conjunto.
Para dar conta desse objetivo marcado pela nossa perspectiva desenvolveremos quatro pontos essenciais divididos em três
itens deste artigo. Todos eles estão encadeados e articulados de
tal forma a configurar o processo em seu todo, exteriorizando a
dinâmica do capital e sua forma peculiar e histórica, e como o
mesmo promove suas crises sendo os aspectos ambientais e energéticos apenas uma das manifestações. Sumarizando, os pontos
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essenciais serão sucessivamente a demonstração do capital como
sistema, sua configuração em processo de totalização em primeiro lugar. Posteriormente, a construção dos espaços como espaço
para o capital e não para a existência humana.1 Por fim, especificaremos a problemática energética e ambiental e a geopolítica da
energia em seus determinantes e necessários conflitos.

O significado do sistema do capital
O capitalismo é um sistema social, econômico, ideológico,
cultural, político etc. responsável pela forma como se inscreve a
sociabilidade em seu bojo. As relações sociais, como forma das
relações humanas, são permeadas pelas formas do capital e o capitalismo é essa formação específica modelando todos os interstícios da sociedade, desde a família até as relações mais amplas
tais como as relacionadas ao domínio geopolítico e de economia
internacional. Todas as relações sociais são inscritas na forma do
capital e isso institui o elo capitalista da sociedade.
Um exemplo fora do escopo deste trabalho e, por isso mesmo, interessante no sentido de poder amplificar e inscrever a
compreensão desta forma de sociabilidade em novas chaves e
hermenêuticas: nos últimos quarenta anos, pelo menos, o capitalismo se reestruturou em suas maneiras de acumular. David
Harvey (1994, 2005, 2010) – um dos grandes autores marxistas
a acentuar estes problemas e inscrever esta forma de interpretação – fala-nos do capitalismo flexível, ou seja, a acumulação
do capital percebida e entendida como uma dinâmica espacial e
somente essa dinâmica espacial pode explicar o espraiamento, o
1

Este ponto é essencial para se pensar a questão da revolução e não reformas
do capital. Não é possível desenvolver e fugiria completamente ao nosso
tema neste momento, mas as configurações espaciais (e temporais também)
feitas, produzidas pelo capital estão na contramão das necessárias para a
existência humana. Tratar-se-ia, portanto, de pensar a crítica radical ao capital e a necessidade revolucionária. Em outra oportunidade, o tema poderá
ser desenvolvido.
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deslocamento do capital pelo espaço terrestre conectando quase
todos os pontos do planeta e possibilitando, por meio de tecnologias sofisticadas das telecomunicações, não apenas conectar
espaços e pontos produtivos, mas interconectar e ampliar quase
infinitamente o potencial do capital financeiro.2 Desta maneira,
a conceituação de Harvey insere a dinâmica do capital com a da
“fabricação” do espaço, algo esquecido em certa tradição marxista.3 Nesse processo, as dimensões do espaço e do tempo, ou
melhor, o espaço-tempo e a sensibilidade sobre os mesmos são
redefinidos. Percebemos e conceituamos intuitivamente – a consciência inserida no real como praticidade imediata – o espaço-tempo como menores e, ao mesmo tempo, uma aceleração do
tempo. Dentro dessa sensibilidade ou “estrutura de sentimento”,
respondemos individualmente com afecções excitadas, “nervosas” e neuróticas. É possível perceber os processos e “engrenagens” – com o perdão da metáfora mecânica – conectando todas
as formas e matizes das estruturas econômico-sociais com os aspectos mais comezinhos e, ao mesmo tempo, mais íntimos do
próprio indivíduo tolhido e impossibilitado de ser formado como
tal, neste sistema.

2

3

O conceito de globalização é imensamente falso em sua natureza: “O economista John Kenneth Galbraith – um liberal convicto – declarou numa
entrevista, em 1997, que ‘a globalização não é um conceito sério e que nós,
os norte-americanos, o inventamos para dissimular nossa política de entrada econômica nos outros países e para tornar respeitáveis os movimentos
especulativos de capital que sempre são causa de graves problemas’” (Fiori,
2007). No entanto, se o pudéssemos atrelar a uma dinâmica socioeconômica específica seria o da etapa de desenvolvimento do sistema do capital no
qual o mesmo não simplesmente é exportado pelo mundo, mas tornou-se
atrelado a um mercado mundial financeiro altamente especulativo, tendo
como suporte material (os fixos ao contrário dos fluxos como nos diz Milton Santos) as tecnologias de comunicação.
Ver Soja (1993), Doti (2008) e futuro livro de nossa autoria em fase de
revisão com título provisório de Tecnologias e desenvolvimento humano:
aspectos filosóficos e antropológicos de uma problemática.

236

Marcelo Micke Doti

Aqui, a palavra chave desta passagem de nosso texto: o sistema do capital. Para explicitá-lo, defini-lo e demonstrar a sua
importância no contexto por nós afirmado é importante definir
o capital.
O capital é um valor que se autovaloriza pela produção.
Sua função é produzir valor. Mas não o pode fazer por si. Como
qualquer existente só o é por outro. Assim, para produzir valor
precisará se valorizar ao longo do processo produtivo e é neste
que se dá a mágica: o uso da força de trabalho. Em O capital,
livro I, Marx irá demonstrar o processo de produção do capital
em especial nas partes iniciais da obra. O trabalho humano é a
forma antropológica pela qual é possível transformar os espaços
em configurações humanas. Pode-se dizer que é pela articulação
do Homo sapiens sapiens com o meio através de técnicas e tecnologias e suas relações entre si que o transforma em Homem,
este produto filosófico tão essencial ao século XIX. Não prolongaremos a problemática, e sua finalidade é tão somente ressaltar
e chamar a atenção para a intricada rede de articulações entre
o trabalho como funcionalidade biológica de uma espécie e não
uma especialidade singular. Essa funcionalidade biológica é uma
entre as muitas potencialidades e determinações a tornar possível
para a espécie humana construir espaços para a sua existência.
Por meio de complexos processos articulam-se, então, as formas
de produzir socialmente através da manipulação das formas dadas (natureza) e artefatos (técnicas e tecnologias) com a interação
de signos, palavras, símbolos, as interações linguísticas enfim,
tão essenciais para o reconhecimento como ser humano.4

4

Assinalaremos, apenas de passagem, os erros da ontologia de Lukács no
que se refere à elevação da categoria trabalho como centro de todo o processo humano. Erro não apenas histórico no sentido de não existir nada que
especifique o ato de trabalho como atividade tão somente humana, como
também filosófico por não especificar que a sociabilidade produz as formas
simbólicas.
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Na sociedade que se constrói centrada no capital, este é uma
relação social produtora de valor. O valor é produzido através da
apropriação da força de trabalho excedente. A relação social se
dá entre o detentor do capital e dos meios de produção contra
uma classe que se constrói historicamente através da sua expropriação dos meios de produção.5 A relação do capital produzirá,
então, valores também concentrados. O resultado do processo
como novo valor não será apropriado pelo trabalho, mas pelo
detentor do capital.
Para nosso propósito muito mais relacionado com a sua dinâmica econômica e reprodutiva – portanto, menos focada nas
relações de classe do momento produtivo e mais como sistema
que em breve se esclarecerá – expressaremos o capital como o
processo pelo qual o investimento inicial e capital D será transformado pelo trabalho em mercadorias – um mundo inundado de
mercadorias – representadas por M e vendidas em uma economia
construída aos poucos como mercado universal proporcionado
ao detentor dos meios de produção um retorno de D’. Este sendo
o valor inicial D acrescido de um lucro (D’ = D + DD). Ressaltar
alguns pontos é fundamental para o propósito do enfoque descrito e podermos deixar o domínio das relações de classe exclusivos
da produção.
Dessa forma, o investimento inicial D é expresso como dinheiro, o equivalente geral, medida de valor, mas ele não é valor.
Pelo fato das relações mercantis sob o capital dominarem toda
a sociedade e transformar-se em capitalismo o dinheiro adquire
um fetiche, fascinação, grandeza simbólica e, assim, parece ser o
mesmo o valor. Valor é o resultado do uso da força de trabalho
5

No caso brasileiro, apenas para exemplificar, imaginemos a expropriação
de todos do principal sustento produtivo, meio produtivo dos quase primeiros quatro séculos e meio de existência do país: a posse da terra. A centralização e concentração deste meio como propriedade de pequena elite dirigente e suas classes subalternas e apaniguadas produziram uma das maiores
desproporções de renda do planeta.
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sobre mercadorias e o dinheiro (D) é somente medida, uma mercadoria que é equivalente geral. Como valor esse D é a expressão
do trabalho acumulado, a medida de trabalho acumulado, concentrado e centralizado por uma classe sendo, portanto, extirpado da classe trabalhadora. O processo do capital não termina em
seu D’: o lucro (DD) tem significação múltipla, tal como a medida de capacidade de determinado grupo econômico manter-se
no seu segmento de mercado em função da lucratividade média
do setor, mas também é valor a ser reposto no processo produtivo, valor a continuar perpetuamente (assim sonha o capital...)
se valorizando. É este momento o da reprodução do sistema. O
capital como valor, portanto, tem um único objetivo: continuar
a se valorizar e não produzir.6 A expressão sintética D-M-D’ será
apenas uma maneira, um uso linguístico, de demonstrar o funcionamento do capital.
Apresentadas essas questões, evidencia-se o processo expansivo do capital. Sua finalidade é sempre extensiva. A produção é intensificada ao máximo bem como ao máximo se intensificam as transações financeiras que nada mais são do que formas
de transferir, concentrar e centralizar valores e não os produzir.
Mesmo essas se expandem em escala dos valores que transferem
como sua dinâmica pelos mercados financeiros mundiais. A ex6

Duas observações são importantes nesta passagem. A primeira refere-se à
linguagem impessoal e pode ser problemática: “o objetivo do capital” transforma-o em uma dinâmica mecânica e esconde as relações de classe. É a
classe detentora dos meios de produção e que centraliza e concentra o capital em permanente acumulação e reprodução aquela a objetivar a reprodução. Dessa maneira, falar do objetivo do capital sempre será para nós falar
da classe que se expressa por ele. Outra observação consta da ideologia do
“empresário empreendedor” gerador de empregos: a geração de empregos
é a consequência mais desagradável para o capital e outros de seus desejos
(constantes, por sinal, neste sistema) é a eterna produção sem trabalhadores. A financeirização do sistema é uma forma de acumular valores por
meio de ativos: é uma forma de centralizar e concentrar capital (valores)
extraindo-os por meio de operações financeiras altamente complexas.
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pansão possui, então, vários significados tais como a transformação de tudo em mercadoria, transformação de mercadorias “simples” (na ausência de um conceito melhor e como exemplo um
artesão) em mercadorias submetidas à razão e sistemática da produção inscrita agora em nova configuração, uma configuração
marcada pelos atributos da eficiência, produtividade, dinâmica
do mercado entre outros. A expansão também pode se referir ao
aumento do produto total de uma economia (PIB).
A instrumentalidade do processo D-M-D’ acaba por conceder à expansão vários significados tanto em sentido produtivo
quanto em suas formas espaciais. Espacialmente, as formas expansivas do capital, sejam elas produtivas ou financeiras, acabaram por levá-lo a alcançar praticamente todos os rincões do
planeta e configurar uma realidade para o capital.7 Processo cuja
origem remonta aos seus inícios, desde o século XII, sofre um
primeiro processo de explosão expansiva nos séculos XV e XVI
e, depois, nova onda a partir do XIX. Mas é só após a II Grande
Guerra que ele se tornará mundial e nos anos 1970 entrará em
uma dinâmica nova em onda expansiva extremamente explosiva
com acentuado aumento de seus fluxos de acumulação em escala
planetária. As conexões do capital na forma de fluxos mundiais
e conectivos, expansivos e construtores de uma realidade configurada por ele é o que se chama, em nossa conceituação, de sistema do capital. Trata-se de uma conceituação ao mesmo tempo
geopolítica – essencial para entender as questões sobre energia e
7

Apenas para observação, o conceito de realidade e, mais ainda, realidade
para o capital, envolve problemática filosófica e psicanalítica para pensar o
sujeito, a subjetividade e os processos formadores de classe social. Afinal,
a realidade é uma determinada narrativa que se torna socialmente aceita.
Não significa, por exemplo, que o real é o discurso do empreendedor. Ele é
real como ideologia e realidade montada na forma de “jogar na cara” das
pessoas que o real é o cotidiano e sua permeabilidade pelos valores mercantis e, como tais, o dinheiro. Desvia-se esta observação de maneira absoluta
deste artigo, mas nem por isso menos importante e central para entender os
atuais processos de individuação e o próprio conceito de alienação.
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ambiente –, mas também portadora de um novo tipo de totalitarismo, o de uma forma cultural e política do esquecimento e do
abrandamento da luta de classes.

A construção de espaços
Anteriormente, fizemos referência aos problemas relativos
ao ato de trabalho, a atividade específica do Homo sapiens sapiens. Não adentramos e não vamos adentrar nas problemáticas
filosóficas relacionadas com os processos históricos e antropológicos bem como os conceitos desenvolvidos e, dentro do debate,
como existem erros e acertos. Dentro da teoria marxista mesmo (como referimos a Lukács), há enormes erros nesse ponto. O
processo de manipulação da natureza por meio da interação do
corpo humano com ela é mediado pela construção de artefatos
e serão o núcleo das tecnologias humanas. Estabelecer-se-á uma
dinâmica meditativa altamente complexa, pois haverá um destaque do homo sapiens em relação à natureza muito mais inscrita
na realidade simbólica do que como processo diferenciador na
forma de um ser em ruptura com ela.
Esse processo é próprio aos hominídeos e não de uma de
suas espécies, ou seja, o homo sapiens já constituindo um primeiro problema filosófico e antropológico extremamente pertinente para debates muito acalorados. Também é pertinente nesse
aspecto o referido, sem sutilidade alguma, quando afirmada a
interação do corpo humano com a natureza. Não são só as mãos,
mas todo o corpo dos hominídeos – e do homo sapiens em particular – que estará em interação com os espaços que o cercam.
Assim é toda a configuração biológica da postura ereta, da reestruturação craniana com os olhos estereoscópicos e potencializando cérebros maiores, estes permitindo estruturas linguísticas
constituintes da precisão informativa e, ao mesmo tempo, a precisão instrumental, conceituação na forma de especificar coisas e
processos, enfim o ato de nomear.
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O homo sapiens far-se-á humano como construtor de uma
ordem simbólica na qual se vê destacado da natureza. É a sua ordem simbólica inscrita na linguagem e por isso é autorreferente, é
uma consciência de si só podendo ser de si. Por meio dessa ordem
simbólica, permitida pela linguagem, será possível os processos
de interação com os outros e a constituição das várias formas e
configurações da ordem psíquica.
A particularidade do homo sapiens e seu processo de autonomear-se homem é, então, um processo marcado pelos elementos materiais em primeiro lugar inerentes à sua corporeidade, sua
biologia, sua fisiologia, sua genética, seu cérebro. Também pelos
elementos materiais construídos a partir dessa sua formação biológica, como é o caso dos instrumentos (tecnologias) e os espaços demarcados como sendo de sua espécie. Espaços “roubados”
das condições estritamente naturais – as legalidades tão somente determinadas pelos elementos da natureza – e transformados
em espaços para o homo sapiens processual e progressivamente
vendo-se como homem sobre esses espaços em seu controle. É
assim, por exemplo, com as revoluções agrícolas, as civilizações
de regadio etc. Esse ver-se homem faz parte dos elementos relacionados à linguagem e à ordem simbólica. Pode-se perceber
uma conformação complexa e não uma contraposição homem-natureza, muito menos uma ruptura entre homem e natureza.
Por esse motivo pode-se pensar em processualidade mediativa,
um continuum especificador do homo sapiens com a natureza
exterior – esta também uma construção conceitual e narrativa,
um discurso especificando a natureza como o que lhe é exterior
já como homem.
Espécie biológica singular, assim como singular será seu espaço, ou seja, espaços serão construídos para dispor as formas
das relações sociais historicamente estabelecidas sobre o mesmo.
O espaço será construído para acomodar essa espécie e suas relações sociais bem como seu potencial expansivo em termos de
exemplares da espécie. O fato de poder controlar maiores, e de
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forma intensivamente melhorada, os espaços naturais, a legalidade natural, permitirá ao homo sapiens procriar e avançar na
luta seletiva. E isso será expresso na sua multiplicação numérica
populacional, sua expansão pelo planeta e espaços progressivamente construídos para lhe darem abrigo. Mas não são espaços
“amorfos”. Em verdade, as formas desse espaço sempre serão
uma expressão das relações de classe que se vão estabelecendo.
Os modos de produção e as formações socioeconômicas e
culturais diferentes irão compor, configurar, formar, moldar e
delinear espaços geográficos muito peculiares. A visão cotidiana
do indivíduo apenas perceberá um mundo e o espaço à sua volta.
Estará imersa em uma espécie de fluxo de afazeres demarcados
na consciência e plasmados na forma do que está ali. A questão,
no entanto, é que as coisas postas nesse espaço e o seu delineamento têm marcado caráter nas relações sociais. São os espaços
geográficos, aquelas conformações do espaço construídos sobre
um espaço natural ou naturalizado pelo simbolismo do homo sapiens. E sempre serão plurais na medida em que delineiam as várias formas pelas quais os modos de produção e suas relações socioeconômicos, ideológicas, culturais e simbólicas8 o produzem,
constroem as formas desse espaço para as diversas especificidades, especialmente nas sociedades de classe (o espaço do sagrado
e do profano, mas também o espaço dos escravos e dos senhores,
8

Formas culturais, ideológicas e simbólicas podem quase sempre se inscrever
como maneiras de organizar a sociedade pelo controle das ideias, informações, educação etc. Dessa forma, todas poderiam estar incluídas como
maneiras de expressar a ideologia. Neste ponto, estamos em sintonia com
a definição de Lukács de ideologia como posições teleológicas secundárias. Porém, é interessante a diferenciação dos vários campos ou formas do
discurso para lhe dar especificidades não só do seu específico, seu modus
operandi dentro da ordem e organização social, mas também como essa especificidade atua em relação às singularidades individuais. Veja-se o caso,
por exemplo, de uma notícia sobre política cuja reação pode delinear claramente posturas de classe e a organização simbólica e cultural de um espaço
como de um shopping center, catedral do consumo, “LSD da classe média”.
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o espaço da produção e do consumo, o espaço da política e dos
controles estratégicos, o espaço da alienação etc.).
Na sociedade do capital, no sistema do capital, os delineamentos espaciais não serão diferentes. Ao contrário: encontrarão
maneiras mais extensivas e intensas, pluralidade fantástica dos
espaços, simbolismos diversos, qualidades marcadamente diversas, delineamentos e conformações tão diferentes em uma multiplicidade quase infinita. Espaços rurais de alta produtividade
para mercados urbanos próximos, ao mesmo tempo vemos fome
nos espaços urbanos, desemprego e periferização do trabalhador
para espaços inóspitos, quase impossíveis de viver quando, a apenas dois quilômetros, temos condomínios de altíssimo padrão. A
multiplicação dos espaços no sistema mundial do capital ganhará
as qualidades mais diversas, mas sempre será possível observar as
relações socioeconômicas e ideológicas presentes neles.
Por mais abstrato que este momento de nosso artigo tenha
sido, colocando questões, problemas e debates de ampla gama de
campos discursivos do saber (da filosofia, antropologia, um pouco de paleoantropologia, geografia, estudos culturais, problemas
envoltos em filosofia da tecnologia, entre outros), ele é necessário para entender tanto questões energéticas como ambientais.
Sem compreenderemos aspectos cruciais deste processo histórico
e antropológico – processo apreendido pelos campos discursivos
diversos como especificado anteriormente – é bastante difícil entender a necessidade de uma crítica radical à sociedade do capital e seu sistema. Crítica esta que não se limita ao econômico e
político, mas também às formas do existir dentro dos espaços
construídos para o capital; crítica à estética do capital e sua organização do pensar, do viver e do sentir (Doti & Delgado, 2013).
Enfim, sem esses elementos não podemos perceber a própria organização sistêmica do capital como acima especificado
no item anterior deste artigo. Logo estas questões acabam por se
ligar intimamente às anteriores fornecendo mais um contorno ao
significado de sistêmico ao capital.
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Energia, geopolítica e crise: entroncamentos de problemas e
mistificações
No início deste artigo, falamos das mistificações ideológicas referentes ao capital e às problemáticas relacionadas à produção energética. Uma dessas mistificações é apresentar os problemas e a crise energética como solucionáveis pela produção de
mais energia ou, então, pelas formas renováveis. Mistificações,
pois dentro da ordem sistêmica do capital isso é uma doce fantasia, tal como acreditar em crescimento infinito da economia e na
ausência de crises. Ou, ainda, acreditar que o sistema do capital
sempre superou crises e não será difícil fazê-lo em mais uma.
São ideologias (im)postas cuja finalidade é dupla: em primeiro
lugar, fazer-nos perceber que são problemas solucionáveis e não
há motivo de medo, pânico ou qualquer outra temeridade podendo conduzir a manifestações de classe ou formas de organização
social contra o capital; o outro motivo é afastar a formulação
não só classista dos problemas como também deixar para os tecnocratas, os cientistas e os especialistas9 empenhados em resolver
todos esses problemas. É intenção, assim, remover a solução dos
problemas e das constantes crises do capital daqueles que são os
maiores interessados nessa solução: os trabalhadores, a imensa
maioria da sociedade. O capital procura e sempre irá fugir do
controle social. Isso ele nunca poderá permitir e seria retirar-se
de seu núcleo: o controle centralizado da acumulação de riqueza
e de suas decisões.

9

Notar como sintomaticamente os mass media recorrem sempre aos especialistas para abordar problemas. Em qualquer situação – sejam problemas
no campo econômico como o passeio do final de semana com a família –
sempre chamam um especialista e a ele ainda conferem as credenciais de
sua especialidade; “o professor de tal ou qual universidade vai nos dizer...”
A nós tão somente cabe ouvir e acreditar, saber que há alguém pensando
nisso, produz-se um consenso. Isso constitui uma das formas da construção
da hegemonia, como nos alertaria Gramsci.
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Isso nos faz retomar todo o fio das questões anteriores e
as colocar em novo patamar de percepção. Esta é sempre a finalidade de qualquer crítica radical, crítica pelas raízes como nos
diria Marx. Qualquer crítica radical deve fornecer percepções
dos problemas não antes colocadas, retirar das percepções os
véus ideológicos cuja finalidade no campo socioeconômico será
sempre o de mistificar como referido anteriormente, o de iludir
pela forma de “fantasmas” evitando “colocar o dedo” dentro da
“ferida” do capital e seu núcleo essencial, de modo direto: o controle centralizado e classista da riqueza e sua valorização, o controle centralizado de D-M-D’. Através da percepção em chave de
crítica radical fornecemos à nossa consciência em sua expressão
classista novos elementos para pensar o real. O tecido de articulações conceituais deste artigo tem esta finalidade e será ainda
mais moldado com os próximos passos.
Em primeiro lugar, precisamos pensar historicamente, estarmos vinculados aos processos e ao seu desdobramento. O fazer histórico pode produzir revoluções, mas em sua forma mais
comezinha apenas acrescenta um fazer básico, inercial, ao já
construído, apenas inova dentro da conservação. No campo do
consumo energético, isso não poderia ser mais evidente e marcante.
O advento da revolução industrial no limiar do século XVIII
e já transformando as estruturas econômicas, sociais e culturais
do XIX provocaria mudanças no padrão e estrutura do uso da
energia. A formação e as estruturas de classe, portanto, as relações de classe estabelecidas, bem como os significados históricos,
filosóficos e tecnológicos da revolução industrial estão intimamente ligados às problemáticas do uso da energia. Estão também
relacionadas com questões de caráter histórico-antropológico
dada a radicalidade das mudanças revolucionárias provocadas
pela revolução industrial. Pode-se falar em novo patamar tecnológico decisivo para a história da humanidade, interposição de
novos controles sobre a natureza, construção de novos espaços,
246

Marcelo Micke Doti

mudanças violentas e antropológicas que progressivamente, começando na Inglaterra, tornar-se-ão planetárias. Para nós será,
no entanto, essencial um recorte do conteúdo desses significados
e da história. Observaremos o processo apenas do ponto de vista
dos novos padrões de consumo da energia.
Basicamente, ao observarmos os padrões de consumo energético vigentes até os processos de revolucionamento industrial,10
verifica-se um uso marcante de formas musculares de energia
tanto humanas como animais. A matriz energética não tinha caráter químico de profundas transformações da matéria. Dentro
desse uso predominante das formas musculares havia ainda formas periféricas como os moinhos de vento em determinados lugares da Europa, a energia hidráulica como a navegação, a roda
de moer, as civilizações de regadio como a chinesa. Enfim, nada
marcantemente diverso do que acontecerá com a revolução industrial.
Mesmo neste recorte, é perceptível a relação profunda entre tecnologias e o uso de energias. As formas tecnológicas anteriores às rápidas transformações em sucessão frenética a partir
do século XVIII, espraiando-se como imensa onda no XIX, não
precisavam das transformações químicas e o nível de interferência nos materiais e na matéria, que a partir de então ocorrerá. E
as tecnologias revolucionárias estarão todas vinculadas, a partir
de então, aos combustíveis fósseis. Ao uso intenso do vapor surgirá a combustão interna e à era do carvão mineral teremos a
do petróleo. E, neste caso, as descobertas, especialmente após a
Segunda Guerra, das potencialidades dos derivados de petróleo.
Isso é essencial pelo fato explícito de que o petróleo não é apenas
10

O mais adequado dadas todas as observações feitas anteriormente seria falar de processo e revolucionamento no plural e como continuidade. Isso
pelo fato de que transformações revolucionárias e radicais não podem ser
apreendidas como tão somente uma determinada tecnologia em um momento histórico, mas tecnologias convergentes em uma continuidade histórica densa de eventos.
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uma fonte de energia, mas uma imensa cornucópia de matérias-primas. Sua quantidade de derivados é imensa e podemos falar
de uma era do petróleo ainda. A tradução disso é que a matriz
energética mundial ainda é basicamente 90% alicerçada sobre os
combustíveis fósseis (além do carvão e do petróleo, temos o gás
natural).
Esses dados conferem problemas estruturais imensos para
o capital e sua reprodução sistêmica. São as complexas questões
relacionadas à geopolítica da energia. Observe-se que, anteriormente, falamos do espaço e sua construção como atributo do
homo sapiens em seu processo de se construir e se querer homem, tanto na realidade material e espacial quanto na ordem
simbólica. E o espaço ocupa seu papel, aqui, na ordem do poder
internacional. A geopolítica – grosseiramente falando e sem levar
em conta suas origens imperialistas e, portanto, “viciadas” no século XIX e XX – é o campo de estudos, de táticas e de estratégias
de poder que não pode prescindir das peculiaridades do espaço,
das suas conformações e das suas estruturas materiais produzidas pelas transformações tecnológicas para delinear seu escopo,
seus objetivos, quase sempre objetivos traçados dentro dos campos da política internacional e, com relação à problemática energética e ambiental, além de internacional, profundamente ligados
aos grandes monopólios do setor, especialmente o petróleo.
Vista uma breve definição do significado da geopolítica da
energia e sua profunda e intrínseca, para ser preciso, vital e siamesa relação com o espaço,11 torna-se importante traçar os elementos mais importantes e que dão o contorno dessa geopolítica.

11

Neste caso específico, ou seja, a geopolítica da energia pode-se falar de espaço geográfico e também de espaço natural: afinal temos nestes espaços
transformações e intervenções antrópicas, os delineamentos sociais, mas
também temos aqueles espaços nos quais determinadas legalidades naturais
– para ser específico, determinadas características do passado geológico –
permitiram o aparecimento dos combustíveis fósseis.
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Em primeiro lugar, nunca se pode esquecer que o sistema
do capital transforma tudo em mercadoria em seu constante processo valorativo (D-M-D’). No entanto, a energia é uma mercadoria especial. O capital se constrói em processo valorativo,
abstraindo e é próprio ao seu modus operandi abstrair tudo, não
só qualquer coisa é mercadoria comum, formalmente igual às
outras, como o trabalho se transforma em abstrato. Há especificidades, particularidades em cada mercadoria, tornando-as concretas, diferenciadas, algumas vitais e outras um mero reino de
engodo e fantasia, pura mistificação, excitação e simbolização:
enche-se o mundo de coisas mercantis e esconde o vazio da vida
(Doti & Delgado, 2012). A mercadoria energética, bem como o
trabalhador, são mercadorias essenciais sem as quais o sistema
em sua imensidão global e gigantesca não pode existir. Aliás, sem
as quais nada pode existir dentro do mundo do homem saído do
homo sapiens.
Outra problemática central relacionada com a geopolítica
da energia reside na sua impossibilidade de desterritorialização.
A produção de energia em qualquer uma de suas formas, em especial os combustíveis fósseis, não se pode dar sem o uso do espaço,
sem a interação entre sociedade e espaço físico, sendo, então, a
produção de energia e seu uso um dos atributos ou características
do espaço geográfico socialmente construído. No entanto, temos
um dado histórico e político que é a realidade da construção de
Estados nacionais e sua soberania. Um Estado se constrói sobre
e delineia para si um espaço: seu território. As relações políticas
em nível internacional e as particularidades de um determinado
espaço, sobretudo, sendo esse espaço uma construção sobre aspectos naturais com potencial de produção da mercadoria energética, objetivam um dos elementos da geopolítica da energia.
Isso é exemplar na questão dos combustíveis fósseis, mas é visível
também nos agrocombustíveis (Beato, 2015), eufemisticamente
chamados de biocombustíveis, na produção hidroelétrica, entre
outros. Em nível de economia internacional possibilita inclusive
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um reforço das desiguales ainda maiores do que já são via novas
formas da divisão internacional do trabalho (DIT).12
Por fim, entre os principais elementos dessa geopolítica
da energia está o monopólio do setor. O processo de concentração e centralização de capital é uma constante e caracteriza
uma retirada do poder de decisão da maioria da população sobre seus próprios destinos. Não se trata apenas de um processo
econômico, mas, sobretudo, político. Se o sistema do capital
progressivamente invade todos os momentos e formas do real,
desde a vida material até a vida simbólica dos seres humanos, o
processo de concentração e centralização de capital transforma
toda essa realidade e a vida dentro dela, a existência, o existir, em decisão não mais sob nosso controle, mas sob controle
de executivos, acionistas e tecnocratas. Incomensurável poder
nunca antes presenciado e perigoso. Uma das formas da crise do
capital, portanto, não é só econômica, mas também formas específicas relacionadas às necessidades vitais dos seres humanos:
terra para plantar, um ambiente natural para viver e permitir
as formas variadas de vida, a democratização do consumo da
energia, o controle social das informações e das produções simbólicas, dentre outras.
Na produção energética, esse processo de concentração e centralização de capital não apenas existe como é um dos maiores do
mundo. Por esse motivo, as mistificações referidas anteriormente
são falseamentos ideológicos dos mais alarmantes: a crise energética mundial na qual nos encontramos não é resolvida com formas
renováveis ou com o aumento da produção de energia. Ao contrário, há com isso tendências a deslocar para a frente os problemas e
torná-los piores, mais intensos. É “empurrar com a barriga” a crise
energética com um grande interesse econômico nesta mistificação:
continuar o processo de concentração e centralização de capital.
12

Observe-se o caso das novas formas de imperialismo sobre a África com a
produção de agrocombustíveis.
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Forma alguma de produção de energia – seja em quantidade ou
novas fontes – pode ser solução se continuarem a existir os monopólios da energia. Suponhamos a descoberta de um novo elemento ou nova forma de produção a revolucionar a matriz energética
mundial. Suponhamos ainda, neste processo apenas imaginativo,
a possibilidade de formas totalmente renováveis, sem danos ambientais de nenhum tipo: intervenção natural (agrocombustíveis,
hidroelétricas) ou produção de resíduos. Teríamos energia limpa
em quantidade praticamente infinita e com baixos custos. Tudo
resultaria em mero sonho, no entanto, se a produção ou as tecnologias para obtenção dessas formas imaginadas estivessem sobre
o controle do capital monopolista e sua voraz concentração e centralização de capital. Verifica-se, neste elemento da geopolítica da
energia, que o problema não é a energia e sua produção ou formas
de obtenção: o problema central é o capital e seu sistema na forma monopolista, inevitabilidade de sua própria essência ou núcleo
duro (D-M-D’). Retornando à questão anteriormente referida: só
a crítica e a ação radicais contra o capital constituem alternativa.
Por esse motivo, não há crise energética e, sim, crise do sistema do
capital. É nele que residem todas as causas e problemas dessa crise
energética e, dado o caráter espacial da produção de energia, também da crise ambiental. Nisso, a nossa insistência em ser a crise
energética uma manifestação da crise do capital.
Em forma de conclusão e como aspecto limiar deste artigo, cabe última consideração sobre a dinâmica do capital e seu
sistema: uma produção infinita de mercadorias não é sustentada
pelas estruturas do espaço natural e suas transformações antrópicas em espaço geográfico. A produção infinita de mercadorias
materiais, físicas, uma materialidade como jamais vista em todas
as formas civilizatórias, é impossível. Valorizar infinitamente o
capital é manter a dinâmica e o processo em eterna reprodução,
acumulação, centralização e concentração de riquezas. Isso significa e só tem uma possibilidade de ocorrer: espaços de desigualdade, o belo e maravilhosamente construído, um mundo kitsch
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“lasvegasiano” contra o lixo e a sujeira. No limiar, sempre haverá falta de energia e as respectivas crises ambientais e energéticas.
Não é possível produzir infinitamente sem esvaziar infinitamente
a cornucópia limitada dos espaços naturais. Não à toa, as melhores obras da ficção científica apresentarem mundos distópicos, de
podridão e exclusão, marginalização, por um lado, com a exuberância viciante, do outro.13

Referências bibliográficas
BEATO, Andréa Vicchiato. Biocombustíveis ou Agrocombustíveis? Uma
Questão Socioeconômico. Fatec/Mococa, TCC, junho de 2015.
BELTRAN, Jorge Isaias Llagostera. Categorias relevantes para a definição de
metodologias em planejamento energético: totalidade e historicidade. II
Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, Unicamp, 12-14 de
dezembro de 1994.
BÔA NOVA, Antonio Carlos. Energia e classes sociais no Brasil. São Paulo:
Edições Loyola, 1985.
CARCANHOLO, Reinaldo et al. Século XXI: crise de uma civilização – fim
da história ou começo de uma nova História? Goiânia: Cepec, 2010,
1ª ed.
DELÉAGE, Jean-Paul. História da Ecologia – uma ciência do homem e da
natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993, 1a ed.
DOBB, Maurice. Introducción a la Economia. México/Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica, 3ª ed., 1961.
_____ . O crescimento econômico. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965.
_____ . A evolução do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, 8a
ed.

13

A ficção científica é um gênero literário, de certa forma herdeira do gênero
fantástico do século XIX (ver Todorov, Tzvetan. Introdução à Literatura
Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2008). Autores representantes dessa forma distópica de perceber o fantástico de um mundo apocalítico são, entre
eles, Philip K. Dick, Aldous Huxley e Anthony Burgess. Também é interessante ver a filmografia vasta do assunto. Gostaria de destacar Elysium (a
segregação espacial é clara aqui), o clássico Blade Runner (no livro de P.K.
Dick – Androides sonham com ovelhas elétricas? – é mais evidente a segregação humana), Matrix (essencialmente o primeiro) e, para encerrar Mad
Max refilmado em 2015 (com o subtítulo “A Estrada da Fúria) e no qual,
interessantemente, muda-se a luta: do combustível nas sequências clássicas
dos anos 1980, para a água neste atual.

252

Marcelo Micke Doti

DOTI, Marcelo Micke. As dimensões humanas da categoria trabalho em
Marx. Monografia de Graduação, Unesp, FCL/Araraquara, 1989.
_____ . Capitalismo e ser social – o afastamento das barreiras naturais e o
irracionalismo em Lukács. Dissertação de Mestrado, Unesp, FCL/Araraquara, 1999.
_____ . O irracionalismo, a destruição da totalidade – ensaio sobre a ideologia
do capital globalizado. TDI.
_____ . Sociedade, natureza e energia – condições estruturais e superestruturais de produção no capitalismo tardio. (Unicamp, Tese de Doutorado,
2006). São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2008.
_____ e DELGADO, Darlan Marcelo. “A Estética do capital e o Mundo das
Coisas”. Trabalho Necessário, ano 11, n. 17, 2013.
_____ e GUERRA, Sinclair Mallet-Guy. “Capitalismo e Irracionalismo: esboços de desenvolvimento de uma ideologia do capital”. Novos Rumos,
Ano 20, n. 44, 2005, p. 30-40.
_____ . “Bicombustíveis, uma polêmica do desenvolvimento socioeconômico”,
in: Ciência & Cultura. Vol.60, no 3, São Paulo, setembro de 2008, p.
37-43.
_____ . “Bicombustíveis e Desenvolvimento Econômico”, in: HAGE, José Alexandre (org.) A energia, a política internacional e o Brasil. Instituo
Memória, Curitiba, 2008, p. 347-368.
DUCASSÉ, Pierre. História das Técnicas. Lisboa: Publicações Europa-América, 1962, 2ª ed.
FIORI, José Luís. O poder global. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
FUSER, Igor. Petróleo e poder: o envolvimento militar dos Estados Unidos no
Golfo Pérsico. São Paulo: Editora Unesp, 2008.
GALBRAITH, John Kenneth. O Professor. São Pualo: Trajetória Culutral,
1990.
_____ . A Era da Incerteza. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1982, 4a ed.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1987, 25a ed.
GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho na História. São Paulo: Nobel/Edusp,
1986.
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 4ª
ed., 1994.
_____ . O enigma do capital e as crise do capitalismo. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2010.
_____ . A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
HÉMERY, Daniel, DEBIER, Jean-Claude, DELÁGE, Jean-Paul. Uma história
da energia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993.
ILLICH, Ivan. Energia e equidade. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora,
1975, 1a ed., col. “Cadernos Livres”, n. 7.
MAGDOFF, Harry. A era do imperialismo – a economia da política externa
dos Estados Unidos. São Paulo: Hucitec, 1978.
MANNERS, Gerald. Geografia da energia. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1976.

253

Crise energética: manifestação da crise do capital

MANTOUX, Paul. La revolución industrial em el siglo XVIII. Madri: Aguilar, 1962.
MARTIN, Jean-Marie. A economia mundial da energia. São Paulo: Editora
Unesp, 1992.
O’CONNOR, Harvey. O império do petróleo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1959.
PUISEUX, Louis. Crise de energia e modo de produção – a energia e a desordem post-industrial. Lisboa: Iniciativas Editorias, 1975.
QUAINI, Massimo. Marxismo e Geografia. São Paulo: Paz e Terra, 1991, 2a
ed.
SAMPSON, Anthony. Os credores do mundo. Rio de Janeiro: Record, 1981,
2ª ed.
_____ . As sete irmãs – as grandes companhias de petróleo e o mundo que elas
construíram. São Paulo: Círculo do Livro, s.d.
SHAH, Sonia. A história do petróleo – entenda como e por que o petróleo
dominou o mundo. Porto Alegre: L&PM Editores, 2007.
SOJA, Edward W. Geografias pós-modernas – a reafirmação do espaço na
teoria social crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1a ed., 1993.
YERGIN, Daniel. O petróleo – uma história de ganância, dinheiro e poder.
São Paulo: Scritta, 2a ed., 1994.

254

Um exemplo dos desafios contemporâneos
à ciência: em que medida os agrotóxicos
contribuem para os altos índices de suicídio
entre os Guarani-Kaiowá?1

Os Guarani-Kaiowá, que habitam as terras sul-americanas
desde períodos que antecedem a colonização europeia, conformam hoje o segundo grupo indígena mais numeroso do Brasil,
localizado especialmente no Mato Grosso do Sul. A partir do
século XX, um intenso processo de desapropriação dos territórios indígenas foi apoiado pelo governo brasileiro, aprofundado
no governo de Getúlio Vargas e, posteriormente, pela ditadura
militar, restando o isolamento dos 43 mil Guarani-Kaiowás em
reservas de pequenas dimensões, como a de Dourados/MS, onde
cerca de 14 mil deles, divididos em 43 grupos familiares, tentam
sobreviver em 3,5 mil hectares.
Além de obrigá-los a viver em um ambiente incapaz de comportar toda a população, a divisão das terras foi realizada considerando apenas limites geográficos, sem levar em conta as identidades culturais dos diferentes grupos, as formas de trabalho com
a terra, os hábitos de vida e a espiritualidade. Neste momento,
os Guarani-Kaiowá encontram-se encurralados pelo agronegócio. Tal situação obriga uma parte significativa dos indígenas a
1

Publicado em: Carneiro, F.; Rigotto, R. Augusto, L.; Friedrich, K. Búrigo,
A. Dossiê Abrasco – um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde.
São Paulo: Expressão Popular/Fiocruz, 2015, p. 215-216.
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trabalhar como empregados do agronegócio, além de viver no entorno das grandes fazendas. Como consequência desse contexto
de risco imposto, diversos problemas afetam esse grupo, destacando-se o alto índice de suicídios e homicídios, o alcoolismo e a
desnutrição infantil.
A região de Dourados, a maior produtora de algodão de
Mato Grosso do Sul, é caracterizada por grandes propriedades
em que predomina a pulverização de agrotóxicos por tratores e
aviões agrícolas. Estudos demonstraram que, nessa região, a incidência de suicídios é maior do que em todas as outras regiões do
Estado, com exceção da capital (Gonzaga; Santos, 1991; Pires;
Caldas; Recena, 2005a, 2005b).
O suicídio entre os indígenas é discutida há vários anos,
sendo inclusive considerado um problema de saúde pública. Em
2008, o índice de suicídios entre os Guarani-Kaiowá chegou a
87,97 por 100 mil habitantes, muito acima da média nacional de
2007 que foi de 4,7 por 100 mil habitantes, conforme relatório
do Ministério da Saúde. Na reserva de Dourados, o índice de
homicídios é 495% maior do que a média brasileira, segundo relatório do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Sem perder de vista a complexidade da determinação do
processo saúde-doença em contextos como esses, é necessário sublinhar que estudos demonstram que vários agrotóxicos, principalmente os dos grupos dos organofosforados e carbamatos,
são causadores de intoxicações agudas e crônicas relacionadas à
neurotoxicidade e a distúrbios mentais (irritabilidade, depressão,
insônia e perturbação do raciocínio cognitivo) (Senanayake; Peires,1995; Saadeh et al., 1996; Soth; Hosokawa, 2000; Lidwien,
2003; Rehner et al., 2000; Stallones; Beseler, 2002; Faria et al.,
2006).
Outros estudos correlacionam a exposição aos inseticidas
com sintomas de depressão e a identificam como fator prevalente
nas tentativas de suicídios; mostram que a incidência de suicídio
entre os trabalhadores rurais que aplicam agrotóxicos nas lavou256

Um exemplo dos desafios contemporâneos à ciência: em que medida os agrotóxicos
contribuem para os altos índices de suicídio entre os Guarani-K aiowá?

ras ou moram perto dessas plantações (soja, milho, algodão, tabaco e hortaliças) é maior que entre os moradores urbanos ou
aqueles que moram longe dessas lavouras (Parron; Hernandez;
Villanueva, 1996; Pickett, 1998; Rehner et al., 2000; Scarth;
Stallones; Zwerling, 2000; Faria et al., 2000; Van Wijngaarden,
2003). Cabe, assim, alertar para a possível participação da exposição ocupacional e ambiental aos agrotóxicos na gênese desse
contexto de risco entre os Guarani-Kaiowá, assim como entre
outras etnias e comunidades tradicionais em contato com agrotóxicos.
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Apontamentos iniciais
A constituição da matriz agroecológica recebeu em seu processo de desenvolvimento a influência das ciências agrícolas, mas
não só. Numa perspectiva de interação, também contribuíram a
ecologia, a agronomia e a sociologia, bem como influenciaram as
diferentes abordagens metodológicas com perspectivas ambiental, antropológica e geográfica, que proporcionaram uma fértil
contribuição intelectual sobre
os impactos sociais da tecnologia, os efeitos perniciosos do
mercado de commodities, as implicações nas mudanças das
relações sociais, as transformações na estrutura da posse
da terra e a crescente dificuldade de acesso a recursos comuns pelas populações locais (Hecht, 2002 apud Moreira,
2003, p. 11).

Constatamos que o conceito da agroecologia foi proposto, pelo inglês Albert Howard, com base em estudos da ecologia
aplicada à agricultura, em torno do ano de 1930. Porém, as duas
áreas do conhecimento (ecologia e agronomia) que, num primeiro momento, davam base de sustentação teórica e prática para
a agroecologia, não tiveram uma relação plenamente integrada
durante as décadas subsequentes.
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Gliessman (2002) salienta que essa baixa integração se deu,
entre outras coisas, pela forma de desenvolvimento das ciências
ligadas ao solo no modo de produção capitalista. A moderna
ciênciado solo, desenvolvida com base na introdução de fertilizantes químicos e adição de nutrientes no solo, ignorou a necessidade de desenvolver práticas ecológicas de regeneração de
fertilidade do solo. Foster (2010) salienta que essa medida, desde
o início, apresentou alguns resultados dramáticos para a produtividade do solo, algo constatado pelo fato de que a fertilidade
geral do solo é sempre limitada pelo nutriente menos abundante
(a Lei do Mínimo, de Liebig).1
A degradação e contaminação do solo e dos recursos naturais em consequência do avanço da lógica racional produtivista
do capitalismo na agricultura, não se restringia a um processo
particular de espoliação da terra, mais também ao próprio modelo de organização da sociedade em centros urbanos, de forma
que o esgotamento do solo já era constatado em procedência do
esgoto humano e animal das grandes cidades (Foster, 2010).
Nessa dinâmica, a questão ecológica ficou restrita quase
que exclusivamente aos estudos sobre sistemas naturais, aqueles sem a intervenção antrópica. Em contrapartida, a agronomia,
aparelhada pela moderna ciência do solo e influenciada pela lógica capitalista de produção, ficou com a hegemonia dos estudos
ligados à produção agrícola.
Desenvolvida sob a influência do modo de produção industrial capitalista, a moderna ciência do solo foi pautada num reducionismo e utilitarismo que visava aumentar o nível e velocidade
da fertilidade produtiva do solo, de forma que a necessidade natural de recomposição do solo fosse ignorada.
1

Justus Von Liebig foi um químico alemão que, em 1840, enunciou a Lei do
Mínimo, estudando o crescimento das plantas. A Lei do Mínimo (Lei de
Liebig) descrevia que sob condição de estado constante, o nutriente presente
em menor quantidade (concentração próxima a mínima necessária) tende a
ter efeito limitante sobre o crescimento da planta.
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A degradação e os malefícios sobre os recursos naturais gerados por essa lógica no uso do solo teria sido pontuada por
Marx, citado por Foster (2010), tendo como influência, pelo menos, dois acontecimentos históricos de sua época:
1) a crescente sensação tanto europeia quanto norte-americana de crise na agricultura associada ao esgotamento da
fertilidade natural do solo – uma sensação de crise que absolutamente não foi aliviada, mas sim impulsionada, pelos
avanços da ciência do solo; e 2) uma guinada no trabalho
do próprio Liebig, em fins da década de 1850 e na década
de 1860, em direção a uma forte crítica ecológica do desenvolvimento capitalista (Foster, 2010, p. 213).

Foster (2010) descreve que a degradação do solo, a destruição do ciclo de nutrientes naturais, o crescente conhecimento da
necessidade de nutrientes específicos, a visão fragmentada da
produtividade agrícola, os limites da oferta de fertilizantes naturais e sintéticos contribuiam cada vez mais para a sensação
generalizada de crise.2
Apesar do considerável desenvolvimento científico e tecnológico, a lógica capitalista de utilização do solo e a perspectiva de fornecer uma constante produtividade para a agricultura,
se mostravam incapazes de manter as condições necessárias à
reciclagem dos seus elementos constitutivos e essenciais (Foster,
2010).
Considerando os limites da moderna ciência de solo e da
racionalidade capitalista na agricultura, Gliessman (2002) des2

As contradições da agricultura. nesse período. foram sentidas com particular
intensidade nos Estados Unidos, sofrendo com o monopólio britânico dos carregamentos do guano peruano (rico em nitrogênio e fosfato), o qual gerava um
bloqueio de acesso fácil e economicamente viável ao produto. Isto acarretou
que os Estados Unidos, através de uma política de Estado, empreendessem a
anexação imperial de qualquer ilha que fosse acreditada rica nesse fertilizante,
contudo, o imperialismo do guano não possibilitou aos Estados Unidos a quantidade e qualidade necessária desses fertilizantes (Foster, 2010).
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creve que, no final da década de 1920, surge o campo da ecologia
de cultivos e que, na década seguinte, pesquisadores ligados ao
ramo da ecologia começam a trabalhar com o conceito de agroecologia para indicar a aplicação da ecologia à agricultura.3
Apesar de sérias pontuações à necessidade de alternativas
menos degradantes para a produção da agricultura, o avanço
do modelo de produção capitalista na agricultura e a fragmentação do conhecimento fizeram com que a ecologia ficasse restrita ao estudo dos sistemas naturais, ficando a agroecologia sob
a influênciadas ciências agrícolas que foram relegando posição
marginal aos estudos sobre a agroecologia.
Destaca-se que esse processo se passa num período entre guerras, o qual potencializou um amadurecimento tecnológico que, no
pós-guerra, alavancou o desenvolvimento de uma série de indústrias. Deste modo, houve um crescimento e uma concentração econômica em algumas regiões de grande produção de bens de capital,
tais como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão (Harvey, 1993).
Após a Segunda Guerra Mundial, grandes corporações
multinacionais, com sede nos países de grande produção de bens
de capital que atuaram no desenvolvimento científico e tecnológico da indústria da guerra, adequaram parte da sua área de atuação para potencializar o processo de capitalização da agricultura
e a modernização agrícola.4
3

4

Sir Albert Howard é considerado o fundador da revolução orgânica da agricultura, como também, um dos fundadores do conceito da agroecologia.
Suas principais pesquisas foram desenvolvidas na India, onde aprofundou
seus estudos sobre a cultura agrícola dos camponeses. Sua obra: Um testamento agrícola, publicada inicialmente no ano de 1943, em Londres, pela
Oxford University Press, foi disponibilizada em português pela Editora Expressão Popular, em 2007.
Um fato ilustrativo dessa adequação é a utilização do agente laranja, também conhecido como 2-4-D, que foi usado pelo exército americano na guerra do Vietnã com o objetivo de reconhecimento do inimigo em solo, pois
sua aplicação causa o desfolhamento das plantas. Após a guerra, foi adaptado como herbicida para a utilização na agricultura. Cabe destacar que
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Sob a ideologia de modernização da agricultura e do avanço de práticas científicas reducionistas e utilitárias para a produção agrícola, com base no uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos, introdução de maquinários, produção em larga escala e
monocultivo, a questão ecológica continuou sonegada nas duas
primeiras décadas da segunda metade do século passado.5
Moreira (2003) descreve que a modernização seguiu uma
lógica de funcionamento com base na adição de energia, ou seja,
com uso intensivo de energia externa, proveniente de fontes não
renováveis. Para ocorrer o processo produtivo, foi necessária a
adição de um grande montante de energia que é dissipado na
forma de calor, não estando, portanto, disponível para realizar
trabalho e que ainda se converte em contaminação ou resíduos
acumulados no meio ambiente.6
A partir da década de 1960, devido às consequências das
contradições que o modelo convencional de desenvolvimento e
utilização dos recursos naturais já vinham gerando desde a segunda metade do século XIX, começa a ganhar força nos países
de capitalismo central o debate sobre a chamada consciência ambiental.7

5

6

7

a exposição a ele, além de causar diversas doenças, como câncer, também
gera a contaminação da fauna e da flora.
Podemos considerar que o modelo de modernização da agricultura foi desenvolvido sobre um processo de alienação da variável ecológica, fruto de
uma considerável abstração da ciência do solo, em particular, e do desenvolvimento científico como um todo.
Altieri (2002) salienta que a eficiência energética diminui à medida que
a dependência de combustíveis fósseis aumenta. E apresenta um exemplo,
com base na cultura do milho, que revela: i) o sistema pré-industrial intensivo em mão de obra no México possui uma relação energética (energia de
produto/energia de insumo) de 30,6; 2) o sistema pré-industrial intensivo
em mão de obra na Guatemala mostra uma relação energética de 13,60; 3)
o sistema semi-industrial com tração animal no México possui uma relação
de 4,87; 4) e o sistema industrial nos Estados Unidos uma relação de 2,58.
A partir da década de 1960, começa a ganhar fôlego a preocupação com a
degradação do modelo convencional de desenvolvimento. Trabalhos como
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Nesse cenário, Gliessman (2002) descreve que o avanço dos
estudos sobre a temática ambiental possibilitou a consolidação
do conceito de ecossistema, proporcionando pela primeira vez
um marco de referência bastante coerente para examinar a agricultura desde uma perspectiva ecológica.
(...) un ecosistema puede ser definido como un sistema funcional de relaciones complementarias entre los organismos
vivos y su ambiente, delimitado por criterios arbitrarios,
los cuales en espacio y tiempo parecen mantener un equilibrio dinamico. Asi, un ecosistema tiene partes fisicas con
relaciones particulares – la estructura del sistema – que en
su conjunto forman parte de procesos dinamicos – la función del ecosistema (Gliessman, 2002, p. 17).

O ecossistema é a principal unidade de estudos da ecologia.
Ele pode ser representado como uma unidade natural composta
pelos seres vivos (meio biótico) e o local onde eles vivem (meio
abiótico onde estão inseridos os componentes não vivos do ecossistema, como os gases atmosféricos, sais minerais e radiação solar).
Os estudos com base em ecossistema alavancaram novamente o interesse pela ecologia de cultivos, que reaparece sobre
a nomenclatura de ecologia agrícola. No ano de 1974, na Holanda, é realizado o 1º Congresso Internacional de Ecologia,
onde um grupo de pesquisadores apresentou um trabalho sobre a
análise de agroecossistemas. Um agroecossistema se trata de um
ecossistema artificializado, um sítio de produção agrícola. Seu
conceito oferece um marco de referência para analisar sistemas
de produção de alimentos em sua totalidade (Gliessman, 2002).
Primavera Silenciosa (1964), de Rachel Carson, fizeram um contundente
questionamento aos aspectos secundários causados no ambiente pelo uso
de toxinas no modelo da revolução verde. Também o trabalho de G. Douglas (1984), A sustentabilidade agrícola em uma ordem mundial em transformação, foi um importante trabalho para dar solidificação na relação
entre agroecologia e agricultura sustentável.
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O conceito de agroecossistemas estabeleceu uma contundente base de análise para a agroecologia. Casado et al. (2000)
interpreta o agroecossistema como um ecossistema artificializado pelas práticas humanas por meio dos sistemas de conhecimento, da organização social, dos valores culturais e da tecnologia.
Sua estrutura interna resulta na relação social produto da coevolução entre as sociedades humanas e a natureza.
O conceito de agroecossistema foi constituído numa perspectiva de análise das atividades agrícolas realizadas por grupos
de pessoas fundamentalmente dentro de pequenas unidades geográficas. Compreende-se que são sistemas abertos, que recebem
insumos externos que geram, como resultado, produtos que podem ser exportados para fora dos seus limites. Contudo, se deve
ter em mente a complexidade em delinear os limites exatos de
uma agroecossistema (Altieri, 2012).
Os estudos que foram surgindo sobre a temática de agroe
cossistema, a partir da década de 1970, como também o questionamento sobre o desequilíbrio socioambiental, geraram base
para que a agroecologia fosse ressurgindo como alternativa no
cenário dos estudos sobre a matriz científica e tecnológica da
agricultura.
Moreira (2003), em seu estudo sobre os processos de transição do modelo convencional para um sistema agroecológico,
nos apresenta duas escolas de pensamento que, de forma mais
incisiva, aprofundaram e influenciaram os estudos sobre a agroecologia, a partir do final da década de 1970. Seriam: a) a corrente norte-americana, que tem sua origem com pesquisadores no
Estado da Califórnia; e b) a corrente europeia, com destaque ao
Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos (Isec), da Universidade de Córdoba, na Espanha.
A corrente norte-americana segue uma linha de construção teórica ligada às questões de técnicas e manejos sustentáveis, como alternativa às práticas degradantes e poluentes. A
corrente europeia também caminha pela questão da sustenta265
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bilidade, mas, para além das questões de técnicas e manejo, ela
avança numa perspectiva da teoria social e crítica à lógica do
capital.

A agroecologia no pensamento norte-americano
O professor Sthephen R. Gliessman, um dos principais
expoentes sobre a agroecologia e, certamente, um expressivo
pesquisador representante do pensamento da escola norte-americana, salienta que a agroecologia, desde uma perspectiva de
manejo, tem como objetivo criar ambientes equilibrados, rendimentos sustentáveis, fertilidade do solo através de processos ecológicos e regulação natural das pragas, desenho de agroecossistemas diversificados e o uso de tecnologias de baixos insumos
externos (Gliessman, 2002).
A partir de estudos vinculados particularmente à agricultura tradicional mexicana, Gliessman (2002) faz uma contundente
crítica ao modelo de desenvolvimento utilitarista e reducionista
da agricultura. Ele descreve que a modernização da agricultura
tem sido basicamente um processo de introdução de quantidades
crescentes de energia para aumentar o rendimento, sendo que a
maior parte desse aporte energético adicional é proveniente (direta ou indiretamente) de fontes não renováveis de energia (combustíveis fósseis).
Além da dependência de energia externa não renovável, o
modelo convencional agrícola causa danos que se expressam em:
a) diminuição da fertilidade dos solos; b) perda de matéria orgânica; c) lixiviação de nutrientes; d) degradação e aumento da erosão dos solos; e) contaminação e esgotamento de fontes hídricas;
f) aumento de pragas e doenças; g) contaminação de ambientes
agrícolas e ecossistemas naturais; h) danos à saúde de agricultores e assalariados agrícolas; i) destruição de insetos e microrganismos benéficos; j) diminuição drástica da biodiversidade regional e k) desequilíbrios no ciclo global de nitrogênio, o que vem
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a acarretar o agravamento dos problemas na camada de ozônio
(Gliessman, 2002).
Buscando estabelecer as diretrizes de uma agricultura sustentável, construída sobre as bases de conservação de recursos,
da agricultura tradicional, do saber local e da produção em escala, a agroecologia pode ser definida pela “aplicação de conceitos
e princípios ecológicos para o desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis” (Gliessman, 2002, p. 13).
(...) el enfoque agroecologico comienza prestando atención
a un componente particular de un agroecosistema y su posible alternativa de manejo, durante el proceso establece
las bases para muchas otras cosas. Aplicando el enfoque
en forma mas amplia, nos permite examinar el desarrollo
historico de las actividades agricolas en una region y determinar las bases ecologicas para seleccionar practicas
mas sostenibles para esa zona. Tambien nos puede ayudar
a encontrar las causas de los problemas que han emergido
como resultado de practicas insostenibles. Todavia mas, el
enfoque agroecologico nos ayuda a explorar las bases teoricas para desarrollar modelos que pueden facilitar el diseno,
las pruebas y la evaluacion de agroecosistemas sostenibles.
Finalmente, el conocimiento ecologico de la sostenibilidad
de agroecosistemas, debe reestructurar el enfoque actual
de la agricultura con el objetivo de que la humanidad disponga de sistemas sostenibles de produccion de alimentos
(Gliessman, 2002, p. 13).

Observamos que a agroecologia busca, através do manejo ecológico de agroecossistemas, o desenvolvimento de sistemas
sustentáveis de produção de alimento. Altieri (2012), outro pesquisador de referência ligado à Universidade da Califórnia, salienta que o conceito de sustentabilidade suscita uma ampla discussão, e chama a atenção para o fato de que ele tem gerado um
consenso em relação à necessidade de propor maiores ajustes na
agricultura convencional, de modo a torná-la mais viável e compatível, sob o ponto de vista ambiental e social.
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Estabelecendo as bases para o desenvolvimento de alternativas sustentáveis para a agricultura agroecológica, Gliessman
(2002, p. 217) trabalha sobre a dimensão de coexistência para
defender as práticas de policultivos em vez do monocultivo, e
descreve que populações de plantas mistas são capazes de coexistir devido a variados mecanismos de adaptação mútua, como a
repartição de recursos, a diversificação de nichos, com alterações
de comportamentos fisiológicos que reduzem a concorrência entre os cultivos.
A agroecologia, nas palavras de Altieri (2012), deve extrapolar a visão unidimensional dos agroecossistemas (genética,
edafologia, entre outros) e, em vez de centrar-se num componente particular, deve compreender uma completa integração entre
os níveis ecológicos e sociais de coevolução, tendo como ênfase
as inter-relações de seus componentes e a complexa dinâmica dos
processos ecológicos.
Gliessman (2000) salienta que, para o desenvolvimento da
agroecologia, se deve ter como base uma dimensão holística. Para
tanto, estabelece as seguintes diretrizes: i) baixa dependência de
inputs comerciais; ii) uso de recursos renováveis localmente acessíveis; iii) utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio
ambiente local; iv) aceitação e ou tolerância das condições locais
antes da dependência da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio ambiente; v) manutenção a longo prazo da
capacidade produtiva; vi) preservação da diversidade biológica;
vii) utilização do conhecimento e da cultura da população local;
e viii) produção para o consumo interno antes de produzir para
exportação.
Observamos que a agroecologia, proposta num sentido de
sustentabilidade e de visão holística, é concebida em contraposição à proposta da revolução verde. Esta, em vez de trabalhar
numa dimensão abrangente, segue uma lógica reducionista que
tem: i) grande dependência de inputs comerciais; ii) uso de recursos energéticos não renováveis; iii) impactos degradantes e malé268
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ficos para o meio ambiente; iv) intensa dependência de recursos
externos e visão de domínio do homem sobre a natureza; v) erosão a longo prazo da capacidade produtiva; vi) degradação da
diversidade biológica e uso da transgenia; vii) crença na visão
universalista e positivista da ciência; viii) produção de commodities para exportação.
A perspectiva agroecológica que vem sendo desenvolvida
sob a visão do que identificamos como escola norte-americana,
guia-se por uma visão de sustentabilidade do uso dos recursos
naturais disponíveis ou próximo ao agroecossistema, no qual estão inclusas a energia solar e eólica, o controle biológico de nitrogênio e outros nutrientes frutos da decomposição de matéria
orgânica ou da reserva mineral do solo. O agroecossistema deve
ser desenvolvido com base na dinâmica de rotação de culturas,
adubação verde, dejetos orgânicos, entre outros recursos de base
renováveis (Altieri, Nichols, 2003).
Contrapondo o modo reducionista e restrito da revolução
verde, que segue uma lógica capitalista de potencialidade agrícola, de transferência tecnológica e de insumos externos, a agroecologia não tem um receituário pronto, está sendo desenvolvida
sobre a base do trabalho prático, em conjunto com o conhecimento teórico (e vice-versa). Assim, ela deve valorizar o conhecimento prático dos agricultores e trabalhadores agrícolas, num
sentido de relação equitativa entre as partes envolvidas (Gliessman, 2002)
A agroecologia enquanto desenvolvimento científico, que
estamos identificando como corrente norte-americana, deve reconhecer e resgatar sistemas tradicionais que tenham demonstrado serem sustentáveis tanto em termos ecológicos, quanto sociais
e econômicos. Não se deve esquecer que os sistemas agrícolas são
resultados da coevolução que ocorre entre cultura e ambiente,
e que os seres humanos são capazes de dirigir esta coevolução.
Nesse sentido, para reverter o processo predatório do modelo
convencional de agricultura, a agroecologia deve ser desenvol269
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vida numa perspectiva da totalidade, considerando as relações
interdependentes entre o ser humano e seu meio.
Destacamos que a escola norte-americana vem gerando
uma fértil concepção epistemológica e técnica na busca de alternativas para desenvolver uma agricultura sustentável. A contribuição feita por essa corrente de pensamento estabelece as diretrizes científicas para a produção de alimentos sob práticas e
técnicas limpas e menos degradantes ao meio ambiente e ao ser
humano.
Apesar da crítica ao modelo da revolução verde e de adotar
uma dimensão mais ampla de análise, ela apresenta certo limite.
Ao trabalhar sobre a influência de um pragmatismo técnico produtivo, mais ligado às bases da sustentabilidade do manejo dos
recursos naturais, acaba por não realizar uma crítica mais profunda ao modo de produção capitalista como um todo, deixando algumas lacunas em relação, por exemplo, às lutas politicas,
econômicas e culturais que compõem o cenário contraditório do
desenvolvimento capitalista e, mesmo, do Estado capitalista. Situação que nos leva a crer que a solução proposta para superar
a atual crise socioambiental se trata de readequar o modelo convencional de agricultura predatório para uma matriz mais sustentável, restringindo-se a uma perspectiva reformista, que deixa
de questionar radicalmente a racionalidade produtiva do capital.

A agroecologia desde o pensamento europeu
Os estudos sobre a agroecologia, com base na corrente
que identificamos como europeia, têm como principais expoentes Eduardo Sevilla Guzmán e Manuel Gonzáles de Molina,
que fundaram o Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos
(Isec), na Universidade de Córdoba, Espanha. Para essa escola,
a agroecologia se desenvolve desde o pensamento social agrário
e dos movimentos que surgiram em oposição aos primeiros processos de industrialização da agricultura, o que tem se convertido
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numa constante dialética entre a modernização capitalista e a resistência a ela (Sevilla Guzmán; Woodgate, 2013, p. 27).
A agroecologia se constitui, concretamente, da interação
articulada entre as disciplinas científicas em diálogo com as comunidades rurais e tradicionais, em particular na América Latina. Algo que talvez permita entender o porquê da sua penetração
na Europa ocorrer por aquelas zonas onde a modernização agrária havia se dado de forma tardia, como é o caso de Andaluzia na
Espanha8 (Moreira, 2003).
Constatamos que a agroecologia, no pensamento europeu,
tal qual a concepção norte-americana, também tem como base
uma dimensão holística que, em sua ampla generalidade aceita
a articulação de diferentes orientações teóricas, num sentido de
confrontação do pensamento agrícola convencional. Com uma
veia mais sociológica, ela se propõe a articular ideias baseadas
nas ciências naturais e sociais, na economia política, na ação social agrária e nos conhecimentos culturais enraizados pelos trabalhadores do campo (Sevilla Guzmán; Woodgate, 2013).
Sevilla Guzmán (2004), (2013); Molina e Casado (2006) e
Casado (2000) descrevem que a agroecologia, além do manejo
ecológico dos recursos naturais, remonta às propostas surgidas
de seu potencial endógeno e ações coletivas que representam resistência e alternativas ao atual modelo de manejo predatório dos
recursos naturais.
Para desarrollar tal tarea, la agroecología introduce, junto
al conocimiento científico, otras formas de conocimiento.
Desarrolla, por consiguiente, una crítica al pensamiento
8

No final dos anos 1980, a Andaluzia contava com uma realidade na qual se
conjugavam situações próprias de uma modernização agrária recente e territorialmente incompleta, com todos os problemas ambientais característicos das sociedades pós-industriais. Esta coincidência favoreceu a emergência dos primeiros estudos agroecológicos nas Universidades de Córdoba e
Granada e, mais especificamente, junto ao Instituto de Sociologia e Estudos
Camponeses (Isec), na Universidade de Córdoba (Moreira, 2003, p. 11).
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científico para, desde él, generar un enfoque pluriepistemológico que acepte la biodiversidade sociocultural. La evidencia empírica obtenida durante las cuatro últimas décadas desde la Agroecología (Altieri, 1985; Gliessman, 1998;
Guzmán Casado, Gonzalez de Molina y Sevilla Guzmán,
2000) ha demostrado que el conocimiento acumulado sobre los agroecosistemas en el pasado puede aportar soluciones específicas de cada lugar para resolver los problemas
sociales y medioambientales. Más aún si han sido distintas las etnicidades (con cosmovisiones diferenciadas) que
han interactuado con él en cada momento histórico, las que
aportan su conocimiento para obtener dichas soluciones.
Existen múltiples formas de conocimiento en los grupos
históricamente subordinados susceptibles de ser recuperadas para su incorporación al diseño de estratégias agroecológicas (Sevilla Guzmán, s/d, p. 1).

Segundo Guzmán e Woodgate (2013, p. 27), a agroecologia
(...) promueve el manejo ecológico de los sistemas biológicos a través de formas colectivas de acción social, que
redirigen el curso de la co-evolución entre la naturaleza y
la sociedad con el fin de hacer frente a la ‘crisis de la modernidad’. Se trata de lograr este objetivo mediante estrategias sistémicas... para cambiar los modos de producción
y consumo humano que han producido esta crisis. Para
estas estrategias es fundamental la dimensión local, en la
que nos encontramos con potencial endógeno codificado
dentro de sistemas de conocimiento... que muestran y promueven tanto la diversidad cultural como la ecológica. Esta
diversidad debe formar el punto de partida de las agriculturas alternativas y del establecimiento de sociedades rurales
dinámicas y sostenibles.

O pensamento científico convencional, na perspectiva de
desenvolvimento e progresso para as áreas rurais, procedeu a
uma homogeneização sociocultural do modelo agroindustrial
que, entre outras coisas, gerou erosão dos conhecimentos locais
tradicionais. Essa erosão se deu com base no processo de imposi-
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ção gradual das pautas econômicas, sociais e políticas vinculadas
ao positivismo da ciência agrária convencional e ao modelo de
vida que se desenvolve com o capitalismo.
Sevilla Guzmán e Woodgate (2013) ressaltam a importância da dimensão local e dos diversos conhecimentos que surgem
a partir daí para gerar estratégias de organização socioprodutiva
que possa superar a crise socioambiental que se potencializa com
o modelo da revolução verde. Para tanto, salientam a incorporação de ações sociais coletivas9 que possa redirecionar o curso da
coevolução entre sociedade e natureza.
A ação social coletiva deve abranger a diversidade das dimensões sociais, ambientais e econômicas que se manifestam em
cada agroecossistema, organizando-o através da adoção de estratégias de interação no seu processo de organização e desenho.
Deve, também, seguir procedimentos metodológicos que gerem a
inclusão e participação de alternativas orientadas às necessidades
de cada lócus em uma perspectiva de intercâmbios de conhecimentos.
Apesar dos sistemas sociais e ambientais terem historicamente coevoluído constantemente, não significa que essa relação
tenha se constituído beneficamente, tanto para as populações
quanto para o meio ambiente. A modernização da agricultura,
imposta pela lógica do capital via revolução verde, acarretou que
a relação metabólica entre sociedade e natureza tenha seguido
uma tendência desastrosa (Moreira, 2003).
De acordo com Geogescu-Roegen, citado por Casado et al.
(2000, p. 92), a função de produção que utilizam economistas
agrários convencionais se parece com “uma lista de ingredientes
que compõem determinados produtos, sem se dar conta do tem-

9

Em conversas e encontros com grupos de técnicos extensionistas e assentados da reforma agrária, um ponto forte que sempre é apontado, refere-se a
que a agroecologia só avança com a práxis em conjunto de técnicos e agricultores, seguindo as perspectivas e princípios da agroecologia.
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po de cocção”, ou seja, segue uma lógica mecanicista de produção que parece deixar ausente a dimensão “tempo”, o que remete
ao fato da finitude dos recursos naturais.
Os cientistas, ao assumirem que as pragas podem ser consideradas isoladamente do sistema como um todo (atomismo), preconizam a aplicação de pesticidas que, por sua vez, coevoluem
com as pragas, interferindo ainda, na forma como o agricultor
vê o processo produtivo. De fato, os cientistas podem ser considerados como agentes que influenciam e aceleram o processo
coevolutivo, introduzindo múltiplas mudanças tecnológicas que,
muitas vezes, não se adequam à complexidade social e ambiental
das comunidades rurais (Noorgard; Sikor, 2002).
A perspectiva coevolucionista, num sentido holístico, deve
reverter a situação metabólica de desgaste socioambiental, consequência do modelo hegemônico da modernização agrícola.
Em vez de seguir uma lógica hierárquica de transferência e dependência, ela propõe colocar as populações e sua forma de
organização no centro do processo, pois as populações tradicionais ou nativas, através do processo de tentativa e erro, seleção e aprendizagem cultural que durou séculos, captaram o
potencial dos ecossistemas, diferentemente da lógica capitalista
na agricultura, que em sua trajetória vem minando consideravelmente a base de renovação dos recursos naturais (Casado et
al. 2000).
Uma das características mais importantes da abordagem
coevolucionista é a de que confere legitimidade aos conhecimentos dos agricultores, pois, ao contrário dos cientistas, estes coevoluíram com a natureza, de forma mais harmônica, e melhoraram, em muitos casos, seus sistemas produtivos ao longo dos
milênios. Com esta perspectiva em mente, se ressalta um verdadeiro respeito pela sabedoria dos agricultores e se chama a atenção para o fato de que a ciência formal não é a única fonte legítima de saberes (Noorgard; Sikor, 2002). Estes autores explicam
que a mudança social e ambiental pode ser realizada através da
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coevolução entre sistemas naturais (clima, terra, biodiversidade
etc.) e sistemas sociais (valores, conhecimento, tecnologias e formas de conhecimento). Para tanto, a coevolução entre sociedade
e natureza deve se basear na interdependência entre as partes e
não em um determinismo ambiental e cultural.
Interessante no pensamento de parte da corrente europeia,
no decorrer de seus estudos sobre o pensamento social agrário e
em diálogo com movimentos de resistência a imposição de modernização da agricultura, é a perspectiva que Sevilla Guzmán e
Molina (2013) definem como “pensamento social agrário alternativo”, o qual se fundamenta:
(...) pelos discursos que, consciente ou inconscientemente,
se encontram por trás de atores coletivos que configuram o
que aqui chamamos de ‘orientações teóricas’, como categorias intelectuais, nas que se articulam explicações e valores
sobre algum nível da realidade, geradoras de processos de
legitimação ou deslegitimação de determinadas parcelas de
tal realidade, neste caso relativa ao campesinato, à agricultura ou à sociedade rural (Sevilla Guzmán; Molina, 2013,
p. 15).

A teoria do “pensamento social agrário alternativo” segue a
perspectiva holística da história, buscando abarcar uma complexa diversidade de manifestações numa estratégia metodológica
que tem sua origem nos processos geradores de identidades históricas que foram constituídas pelas memórias sociais procedentes
da visão dos vencidos (Sevilla Guzmán; Molina, 2013). Seu enfoque valoriza e reivindica o conhecimento dos povos tradicionais
e/ou originários, campesinos e indígenas, que deve responder ao
que Michael Foucault denominou de insurreição dos “saberes sujeitados”. Nesse sentido, seu desenvolvimento perpassa conteúdos
históricos gerados pelas “múltiplas formas de resistência cultural
(desde a rebeldia aberta e movimentos de protesto, até as formas
de resistência passiva no cotidiano e nos diferentes sistemas de
dominação política)” que foram formando determinados valores
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que surgem incorporados as memórias sociais, que a agroecologia deve resgatar (Sevilla Guzmán, 2011, p. 16).
Com base no “pensamento social agrário alternativo”, Guzmán e Molina pretendem aprofundar o pensamento tardio de
Marx no que diz respeito às formações sociais pré-capitalistas.
Buscam resgatar o potencial do campesinato e das populações
indígenas e/ou tradicionais para uma possível transição ao socialismo desde a luta e resistência ao capitalismo, considerando as
vantagens do atraso e considerando a agroecologia como possível mola propulsora.10
A agroecologia, por um lado, deve fazer a crítica ao pensamento científico convencional, revelando o etnocentrismo sociocultural das ciências sociais como construção histórica que
centra sua pesquisa em uma proposta civilizatória única e excludente e, por outro lado, deve modificá-lo, resgatando, entre
outras coisas, as práticas “campesinas e indígenas” que historicamente vem demonstrando formas alternativas e sustentáveis de
organização socioprodutiva (Sevilla Guzmán, 2011, p. 12).
El enfoque agroecológico aparece como respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización económica, así
como a los cánones de la ciencia convencional, cuya crisis
epistemológica está dando lugar a una nueva epistemología,
participativa y de carácter político. Y ello en el sentido de
‘reinterpretar la cuestión del poder, insertándola en un modelo ecológico, de lo que se desprende que el ámbito real del
poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema.
Es el enfrentamiento entre un modelo de sistema artificial,
cerrado, estático y mecanicista (el Estado); y un modelo de
ecosistema dinámico y plural (la sociedad)’ (Garrido Peña,
1993, p. 8). La dinámica sociopolítica de la agroecología
se mueve en formas de relación con la naturaleza y con la
sociedad, lo que Joan Martínez Alier define como la ‘ecología popular’, como defensa de sus etnoagroecosistemas a
10

Para uma leitura mais aprofundada sobre o pensamento social agrário alternativo, ver Sevilla Guzmán (2011); Sevilla Guzmán e Molina (2013).
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través de distintas formas de conflictividad campesina ante
los distintos tipos de agresión de la ‘modernidad’ (Martínez
Alier, Guha, 1997 apud Sevilla Guzmán, 2011, p. 16).

Interpretamos que o pensamento alternativo busca questionar e também transformar o pensamento convencional e seu
posicionamento a respeito da inter-relação entre ciência e sociedade, que mesmo os de perspectiva mais crítica ao sistema de
relações existentes, tende a legitimar o percurso unilinear de progresso científico e tecnológico.
A agroecologia, desde o pensamento alternativo, deve ser
desenvolvida numa perspectiva crítica e dialética, de forma a estar sempre confrontando os mais diferentes conhecimentos para,
a partir deste confronto de ideias, estabelecer novas diretrizes
para o desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis.

Apontamentos Finais
Sem delongas, esclarecemos, já no fechamento deste trabalho, que seu objetivo foi sistematizar o que até o presente momento identificamos como as duas correntes de pensamento as
quias, de forma mais contundente, vêm debatendo a respeito da
matriz agroecológica. Além de contribuir com a compreensão do
desenvolvimento teórico dessa matriz de conhecimento técnico e
científico, que vem sendo apresentado como alternativa ao modelo convencional, esperamos contribuir para a compreensão das
convergências e diferenças de concepção entre esses duas correntes de pensamento.
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Por que falarmos de agrocologia?
Sempre nos perguntamos por que temos que debater a agroecologia, por que temos que certificar os produtos agroecológicos e o porquê de a sociedade não questionar os produtos da “indústria da morte” e seus agrotóxicos, ou sempre escutarmos que
“isso não produz sem veneno”. Este ensaio pretende demonstrar
algumas possibilidades técnicas e sociais de desencadeamento da
produção agroecológica, adicionando o conhecimento acumulado tanto no diálogo científico, quanto no popular, numa forma
de desconstruir a agricultura convencional e todo seu resultado
de crise na atualidade.
Vivemos um processo, nos últimos 60 anos, em que a agricultura foi comandada em todos os âmbitos técnico-científicos,
políticos e sociais pela chamada “revolução verde” e direcionada à industrialização de seu processo produtivo (mecanização
intensiva, agrotóxicos, fertilizantes de base sintética e sementes
“melhoradas”), da produção animal (confinamento, rações “balanceadas”, antibióticos), bem como à industrialização de seus
produtos. Estamos vivendo ainda o que, para Machado (2014),
é a segunda fase desta “revolução”, expressa principalmente no
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controle da produção e do comércio de sementes pelas multinacionais em que, para ele, “quem controla as sementes controla
todo o sistema alimentar e, consequentemente, o sistema político” (Machado, 2014, p. 58).
O presente artigo não visa, num primeiro momento, fazer um
balanço histórico e atual das mazelas éticas, ambientais, sociais e
políticas que todo esse aparato construído historicamente trouxe
como consequência, mas, sim, demonstrar a possibilidade e a viabilidade de uma produção agroecológica, mesmo sabendo que o passo
inicial é a desconstrução do saber da agricultura convencional (Machado, 2014, p. 65). Porém, focaremos em algumas proposituras
para reflexões e experimentações no âmbito da agroecologia.
Sendo assim, buscaremos apontar algumas questões nas
raízese no entendimento agronômico e prático de soluções
agroecológicas, o trabalho em conjunto com a natureza e algumas tendências e perspectivas de trabalho em solo brasileiro ou
tropical. Não se pretende chegar a uma conclusão apenas, nem
de se construir verdades absolutas e estáticas, senão demonstrar
algumas possibilidades de dinâmicas nesse caminho.
A agroecologia aparece aqui como uma ciência que, a partir
de diversas correntes, culmina em projetos de transformação do
modo de ser da agricultura, invertendo a lógica, o modo de ser
do agrário atual desde as relações internas em um agroecossistema (manutenção da fertilidade, conservação de sementes, ligação
interna entre os cultivos e criações etc.), até a comercialização,
a distribuição de terras etc., ou seja, do desenvolvimento rural e
sua relação na sociedade.
Ademais, as práticas agrícolas historicamente desenvolvidas na relação direta ser humano-natureza, como os sistemas
agrários baseados no corte-queima-pousio, sistemas agrários de
montanhas, manejos de pastagens nativas, dentre outros modos
que influenciaram as formas seguintes de se fazer agricultura,
culminaram na ruptura dessa relação (ser humano-natureza),
que industrializou a agricultura e com a “revolução verde” e se
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estende até os dias atuais. A agroecologia busca suas bases em
todo conhecimento histórico, tanto da academia, das instituições
de ensino e pesquisa, quanto dos camponeses, em processos que
incorporem as demandas da sociedade , considerando o ambiente
como parte do processo produtivo. Vejamos algumas contribuições do último século para essa ciência.
Podemos dizer que essas práticas nascem aproximadamente
em 1920, quando Rudolf Steiner, na Alemanha, dá as oito conferências para pessoas ligadas à agricultura que já tinham algum
estudo acerca da antroposofia11, filosofia “criada” por ele a partir de influências naturalistas e de Goethe, fundando o que veio
a ser chamada de agricultura biodinâmica. Seus princípios agrícolas, além da questão filosófica, se baseiam no entendimento da
propriedade como um organismo vivo e dinâmico, que coloca a
centralidade do ser humano na relação da terra com o cosmo,
com a aplicação dos preparados biodinâmicos. Uma grande referência nacional para maior aprofundamento, pode ser encontrada em Sixel (2003) ou na Associação Brasileira de Agricultura
Biodinâmica (ABD), em Botucatu.
No Japão, Mokiti Okada desenvolvia as bases da agricultura natural, também muito ligada à filosofia criada por ele e à
religião messiânica. Baseada nas Leis da Natureza que ele descreve, preconizando a menor alteração possível no funcionamento
natural dos ecossistemas (Khatounian, 2001, p. 26), seu principal estudioso e difusor foi Masanobu Fukuoka, principalmente
com o livro Agricultura Natural. No Brasil, também é difundida
e trabalhada pela Fundação Mokiti Okada.
Albert Howard, em seus estudos de compostagem na Ín12
dia , na década de 1940, qundo aparece o termo agricultura
11

12

As conferências foram compiladas em Steiner (2000): Fundamentos da
agricultura biodinâmica: vida nova para a terra. 2ª ed., São Paulo: Antroposófica, 2000.
Ver em Howard, A. S. Um testamento agrícola. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
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orgânica, mostra que o fertilizante básico dos indianos era preparado misturando-se excrementos animais com restos de culturas, cinzas, ervas daninhas, o que resultava num compostmanure (esterco composto), de onde se originou o termo “composto”
(Khatounian, 2001, p. 26), técnica muito utilizada até hoje, em
todo o mundo.
Não poderíamos deixar de citar a grande contribuição da
permacultura, que hoje em dia é muito difundida no mundo
inteiro em centros e institutos. Fundada na década de 1970,
pelo biogeógrafo Bill Mollison (1999 et al.), em linhas gerais, a
permacultura é um sistema de desenho ecológico para a criação
de ambientes humanos sustentáveis, podendo ser aplicada em
áreas urbanas e rurais.13 Sendo assim, utiliza a questão do aproveitamento de recursos locais, da energia, em que o desenho do
agroecossistema se funda na função de atender às necessidades
de alimentação, reuso energético, fluxo interno de insumos e
energia etc.
As especificidades de cada uma dessas referências culminam no que, posteriormente, seria sintetizado no termo agroecologia por autores como Sevilla Guzmán, Ana Primavesi, Pinheiro
Machado, Miguel Altieri, Clara Nichols, Caporal, dentre outros
de grande importância.
O termo agroecologia se desenvolve com a incorporação de
estudos sociológicos que apontam para caminhos de transformações sociais duradouras enquanto estrutura agrária e produtiva,
que beneficiem tanto o ser humano quanto a natureza, em uma
relação dialógica. Isso quer dizer a introdução e a adoção de todo
um legado do conhecimento e da agricultura tradicional em uma
junção com o avanço tecnológico, numa síntese onde esses avanços culminam no protagonismo, tanto pelo lado das famílias

13

Leia-se mais em: <http ://www.webartigos.com/artigos/permacultura-uma-estrategia-alternativa-para-a-sustentabilidade/30946/#ixzz3guYrUJRf>.
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camponesas e trabalhadores da agricultura, quanto dos técnicos
e acadêmicos, em um processo de construção do conhecimento.
Guzmán (2006) aponta que
(...) la amplitud del enfoque agroecológico que, desde el
predio, pretende comprender la complejidad de procesos
biológicos y tecnológicos y socioeconómicos y políticos –
fundamentalmente durante la producción, básicamente durante la circulación de los bienes hasta el consumidor, que
interviene para que una semilla se transforme en un bien
de consumo14.

Isso quer dizer que o enfoque da agroecologia deve ir além
dos aspectos tecnológicos ou agronômicos da produção agrícola,
pois também enfatiza dimensões mais amplas e igualmente complexas, que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ecológicas, como variáveis culturais, políticas e éticas (Caporal &
Costabeber, 2002).
Para Machado (2014), a agroecologia
apropria-se de progressos da ciência e da tecnologia dos
últimos 50 anos que se conformam em técnicas produtivas
com a incorporação de questões sociais, políticas, culturais, ambientais, energéticas e éticas, tendo sempre presente
a escala(...) é, pois, uma tecnologia capaz de confrontar o
agronegócio, em qualquer escala (p. 35-36).

Este posicionamento, de questionar a questão da escala, coloca o desafio das possibilidades da agroecologia enquanto ciência ser capaz de atender à atual demanda de alimentos que inclua
a alimentação de qualidade e o acesso de toda a sociedade. Incorpora as questões sociais e políticas no âmbito de incluir setores
14

“A amplitude do enfoque agroecológico que, desde o local, pretende compreender a complexidade de processos biológicos e tecnológicos, socioeconômicos e políticos – fundamentalmente durante a produção, basicamente
durante a circulação dos bens até o consumidor, que intervém para que uma
semente se transforme em um bem de consumo” – Tradução livre do autor.
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historicamente excluídos do processo decisório da produção e de
repensar a questão agrária e da produção agrícola enquanto espaços sociais de vida, para uma agricultura realmente sustentável
e duradoura.
Neste breve estudo, pretendo apontar algumas questões de
ordem técnica que nos revele algumas condições de se realizar a
agricultura de uma forma ecológica e sustentável no tempo e espaço ocupado, levando em conta que
nenhum produto será verdadeiramente ecológico se a sua
produção estiver sendo realizada às custas da exploração
da mão de obra (...) quando o não uso de certos insumos
(para atender as convenções de mercado) estiver sendo
‘compensado’ por novas formas de esgotamento do solo, de
degradação dos recursos naturais ou de subordinação dos
agricultores aos setores agroindustriais (Caporal & Costabeber, 2007, p. 18).

Sendo assim, como uma introdução à intervenção agroecológica, neste artigo, algumas práticas podem ficar de fora e outras pouco aprofundadas, tanto pelo objetivo do estudo, como de
experiência e/ou convicções do autor.

Agroecossitema, organismo agrícola e o desenho
agroecológico
Uma das bases desse processo de incorporação da agroecologia e seu sistema agrícola é a compreensão que no espaço agrícola a ser tratado (seja um sítio, lote, área coletiva, assentamento,
bacia hidrográfica) se formam pequenos nichos ecológicos, que
interagem dentro de um ecossistema15 e tem sua forma de atuar,
se reciclar e historicizar e é onde a intervenção agrícola, o agroecossistema, está inserido.
15

Uma monocultura convencional tem uma interação interespécies diferente
de uma floresta, de uma agroflorestal ou uma pastagem no quesito interação entre espécies – quase nula na monocultura
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O termo agroecossistema surge como uma unidade de análise da agroecologia para compreender como este (o agroecossistema) interage com as externalidades (entrada de insumos, mão
de obra, circulação da produção etc.), como o itinerário técnico e as relações internas entre as diversas modalidades agrícolas
(grãos, hortas, pecuária) e não agrícolas (floresta, preservação
de nascentes, turismo etc.) presentes no agroecossistema influenciarão diretamente na relação com eventos externos e vice-versa.
A agricultura biodinâmica utiliza o termo “organismo
agrícola” para designar a ‘individualidade agrícola coesa, autossuficiente e diversificada, funcionando como um organismo
autônomo’. Neste desenho do organismo agrícola, para Sixel
(2003), “o solo constitui um órgão nesse organismo (...) corresponde ao diafragma humano que separa sistemas de órgãos. Essa
individualidadeagrícola é como um homem invertido, onde a
raiz tem a função da ‘cabeça’” (p. 26).
Pensando nessa analogia, cremos que do solo vem o principal alimento absorvido por essa cabeça, as raízes das plantas. Sendo assim, a lógica de trabalho deve ser direcionada para alimentar
esse solo, que vai delimitar a lógica e o desenho dessa forma de ser
do organismo agrícola. Para Steiner, significa “aviventar o solo”,
conferir-lhe um maior grau de vida pela correta administração do
material orgânico, ou seja, conferir vida pela adubação orgânica.
Assim será direcionado o desenho do funcionamento do organismo
agrícola: estratégias de satisfação das individualidades de cada setor
(órgãos ou sistemas) para manutenção do organismo agrícola.
Isso será muito importante para a maneira como se organizará o direcionamento dos fluxos de matéria orgânica (que influirá nos fluxos de nutrientes, da água etc.) dentro do agroecossistema, e que nos remeterá ao uso de agroflorestas, árvores,
quebra-ventos, flores, pastagem rotacionada, sistema agrosilvipastoril como estratégias de manutenção mútua para incremento
do agroecossisema.
Sixel (2003) nos diz que, para promovermos
285

Agroecologia: processos para uma agricultura ecológica

uma agricultura ecologicamente correta, temos que observar a sucessão para sistemas sempre mais adiantados e a
diversificação e enriquecimento de espécies, para que, de
fato, o metabolismo vegetal, até a absorção, se eleve da raiz
até a região dos troncos, folhas e flores (p. 24, grifo meu).

Ou seja, nosso desenho deve primar pela sucessão de sistemas (o que buscaremos demonstrar adiante) e pelo incremento,
pelo aumento da biodiversidade dentro do sistema, o que vai implicar na garantia do melhoramento e produção interna de sementes, manutenção de reserva de vegetação nativa etc.
Nessa proposta de desenho e distribuição energética, de
insumos, de mão de obra dentro do agroecossistema, a permacultura também tem ampla contribuição, por pensar esse desenho “não usado somente como um desenho, mas também como
planejamento, consciente, considerando todas as influências e os
inter-relacionamentos que ocorrem entre os elementos de um sistema vivo” (Soares, 1998, p. 7). De acordo com Mollison (1991),
o planejamento da permacultura envolve:
– componentes do local: água, terra, paisagem, clima e
plantas;
– componentes sociais: apoio legal, pessoas, cultura, comércio e finanças;
– componentes energéticos: tecnologias, conexões, estruturas e fontes;
– componentes abstratos: tempo, dados e ética (p. 9).

Para chegar nessa proposta de desenho, pretende-se uma divisão de compreensão através do zoneamento, do sistema setorial
e de uma análise cuidadosa da energia e dos ciclos de nutrientes
dentro do sistema, influenciados por fatores como sol, luz, vento,
chuva, fogo, pluviosidade, disponibilidade de mão de obra etc.16
16

Veja-se mais em: <http ://www.webartigos.com/artigos/permacultura-uma-estrategia-alternativa-para-a-sustentabilidade/30946/#ixzz3guaVVbl6e
:<http s://sitiocurupira.files.wordpress.com/2008/09/design-novo21.jpg>.
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Toda essa explanação da forma como algumas “correntes
de pensamento” da agroecologia trabalham a lógica de organizar
um determinado espaço (agroecossistema, sistema agrário) vem
na perspectiva de planejar uma agricultura ecológica que siga
preceitos e leis da natureza, que compreenda a intervenção do ser
humano enquanto uma das partes integrantes desse sistema. E temos que apostar na agroecologia como uma tecnologia capaz de
confrontar o agronegócio em qualquer escala (Machado, 2014,
p. 36), com planejamento, visão e compromisso com a mudança.
Sendo assim, o papel dos agroecológos deve ser o de estimular aquelas práticas agrícolas que aumentam a diversidade
de organismos acima e abaixo da superfície do solo, os quais,
por sua vez, oferecem serviços ecológicos17 fundamentais para os
agroecossistemas (Reijintjes, 1992). Porém, quais (técnicas) práticas estimular para esses propósitos?

O que a planta precisa para crescer?
Podemos iniciar por esse ponto que parece simples: o que a
planta precisa para crescer?
Para Khatounian (2001), “na natureza, nenhum organismo vive isolado, solto no ar, como uma fábrica. Cada aspecto
interno de um organismo tem algum tipo de ligação com o meio
físico e biológico com os quais coevoluiu” (p. 92). Ou seja, cada
ser, cada organismo, detém em sua carga genética, uma história
de adaptação e evolução em determinadas condições ambientais,
como por exemplo a fixação de nitrogênio pelas leguminosas, o
aparecimento da samambaia em solos ácidos.

17

Para Altieri, Silva & Nicholls (2003) “a ideia é aplicar as melhores práticas
de manejo, de modo a aumentar ou regenerar o tipo de biodiversidade que
pode subsidiar a sustentabilidade dos agroecossistemas através da geração
de serviços ecológicos, tais como: controle biológico de pragas, ciclagem de
nutrientes, conservação de solos e água etc.” (p. 21).

287

Agroecologia: processos para uma agricultura ecológica

Para o autor, considerando toda a complexidade de um
agroecos
sistema, numa concepção simplificada, delineiam-se os
pontos determinantes da produção biológica de um sistema: a quantidade de energia luminosa, a temperatura, a água, o ar e o tipo e as
quantidades de nutrientes minerais (Khatounian, 2001, p. 95).
Numa alusão parecida, Sixel (2003) traz a contribuição da
biodinâmica com as seguintes palavras: “pré-requisitos (para evolução das plantas), com certeza são os quatro elementos terra,
água, ar e fogo, influências cósmicas e naturalmente, germoplasma. O que se desenvolve é uma sucessão de formas de vida, cuja
escala anterior é sempre base para a posterior” (p. 18). Essa é parte
da dialética da natureza, da história de evolução, onde acontecem
adaptações a determinadas mudanças necessárias e até mutações.
Sendo assim, completa o autor que “biologicamente, a produtividade em biomassa e em espécies não depende tanto da composição física e química da rocha primária, mas, sim, da presença e
harmonia dos elementos água, ar, calor e luz” (Sixel, 2003, p. 24).
Quer dizer que temos a genética que carrega as características históricas da evolução das espécies, bem como o ambiente envolto que interage com essas características. Buscar compreender
como cada um desses elementos influencia diretamente no crescimento vegetal será imprescindível na escolha do desenho e da
alocação das culturas e criações em nosso agroecossitema.
A exposição à luz é a base para a fotossíntese, produção
de energia por parte das plantas, bem como para os ciclos das
plantas. Sabemos de plantas que se adaptam bem ao sombreamento (a exemplo do café que, em sua origem, é uma planta de
sub-bosque) e outras, como muitas gramíneas, que cessam seu
crescimento (no sombreamento) até desparecer. Este fator tem
sua importância na hora de planejar o direcionamento dos cultivos18, um quebra-vento para que não sombreie o cultivo e árvores
18

Este direcionamento poderá delimitar o sombreamento sobre o cultivo, sendo sempre preferencial buscar o sentido leste-oeste para uma maior exposi-
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na horta, ou mesmo no controle das plantas invasoras e assim
por diante. Sementes germinam em condição de sombra, porém,
algumas (como a alface) precisam de um período de exposição à
luz para iniciar sua germinação.
Este item deve ser trabalhado com muito cuidado, pois
“como apenas as plantas verdes têm a capacidade de aproveitar diretamente a luz como fonte de energia, elas acabam sendo
a porta de entrada de toda a energia do sistema” (Khatounian,
2001, p. 95). Por isso, a produção de biomassa está diretamente
ligada à exposição à luz.
A temperatura irá delimitar o crescimento das plantas, dos
microrganismos, das reações químicas no solo etc. Um solo sem
cobertura vegetal receberá uma incidência de luz e calor muito
maior. Poderá atingir temperaturas nas quais microrganismos e
muitos invertebrados do solo (a exemplo da minhoca) não conseguem sobreviver, tirando mais um fator de incremento da vida
do solo. Dependendo da temperatura pode gear e levar ao secamento da planta. Em dias muito quentes, as plantas fecham seus
estômatos e cessa a sua respiração, bem como as trocas gasosas
com o ambiente, também inibindo a fotossíntese e diminuindo a
produção de biomassa.
A água é o “meio universal de transporte no mundo vivo, a
água é indispensável ao desenvolvimento vegetal, animal e de microrganismos” (Khatounian, 2001, p. 96). Com ela, os nutrientes
no solo passearão nas trocas com as raízes, coordenadas pelas
micorrizas que também dependem da presença da água para sobreviver. A água fará parte da fotossíntese e faz a troca de calor
com o meio externo, e assim por diante.
A qualidade da água hoje é um tema muito importante, em
uma perspectiva agroecológica, principalmente em cultivos urbanos e/ou periurbanos. Sendo assim, o planejamento do sanea
ção ao sol, consequentemente maior aproveitamento de luz, mais fotossíntese etc.
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mento básico do sítio, da casa e abrigos de animais para evitar
contaminação e posterior transmissão de doenças deve sempre
constar no planejamento. Bem como os meios de armazenar a
água para criação, irrigação, desde que não afetem as condições
ambientais.
Para Pinheiro (1998): “Se o sol é fonte exclusive de energia,
a água é o seu principal reservatório energético, uma grande e
complexa bateria, é o acumulador e transformador; e também o
‘ambiente’ onde se processa a vida deste planeta” (p. 330).
No ar estão presentes os gases que farão as transformações
de energia no mundo vivo. A importância de se atentar para este
fator é que, por exemplo, um solo compactado não tem a presença de ar para as transformações e absorções que ocorrem no ambiente da rizosfera19, ou seja, a base da nutrição da planta.
Nele também está presente o oxigênio e o gás carbônico,
essenciais para o processo de respiração e fotossíntese respectivamente. Muito se fala no quebra-vento, pois este é um grande
fator de perda de água pelas plantas, além de ser transporte de
pragas e de doenças.
Os nutrientes minerais são o que poderíamos chamar de base
alimentar desses processos da vida. Porém, pós “revolução verde”
se profetizou e concretizou na mente e nas práticas agrícolas que
somente uma mínima gama de nutrientes é responsável pelos principais processos fisiológicos das plantas e que a adubação mineralizada altamente solúvel é suficiente para suprir as necessidades

19

A rizosfera refere-se à região do solo influenciada pelas raízes, com
máxima atividade microbiana. O crescimento das plantas é controlado
substancialmente pelo solo na região radicular, um ambiente que a própria
planta ajuda a criar e onde a atividade microbiana associada exerce diversas
atividades benéficas. A rizosfera é importante para processos relacionados
com a nutrição da planta, trocas de O2 e CO2 , gradientes de unidades
do solo, mineralização, amonificação, nitrificação e simbiose (Embrapa
Meio Ambiente – <http ://www.cnpma.embrapa.br/unidade/index.
php3?id=228&func=unid)>.
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dos cultivos, sobre o que sempre houve divergências. Por exemplo,
para Machado (2014), citando Aubert (1981) “as plantas são capazes de absorver, não somente os minerais solúveis, mas igualmente
substâncias orgânicas complexas com altos pesos moleculares” (p.
150). Sendo assim, para além de pensarmos nos nutrientes minerais temos que nos atentar para o solo em uma outra perspectiva,
na sua formação e sua atividade de vida.
Sebastião Pinheiro (1998) coloca mais dois elementos a se
pensar no êxito dos plantios: o investimento e os insumos. Dois
fatores que fogem do elemento natural, mas que também dependem do ser humano para completar a realização de um planejamento agroecológico.
Os investimentos necessários para fortalecimento da agricultura ecológica podem ser direcionados para fortalecer financeira e economicamente, tecnológica e socialmente (Pinheiro,
1998, p. 348), em detrimento de todo o investimento e do sistema
de créditos que foram criados para a expansão e mundialização
da “revolução verde”.
Faz parte a associação direta do uso de insumos externos a
uma agricultura orgânica capitalizada. Porém, ao se plantar um
hectare de feijão, ou outro cultivo, este poderá sofrer o ataque de
vaquinhas, mosca branca, lagartas diversas e terá que se adotar
técnicas preventivas e de controle durante o ciclo do cultivo. Processo que, no início do desenho, será mais presente e mais oneroso, ao mesmo tempo, um período de conhecimento e manejo do
agroecossistema na perspectiva de superação e diversificação dos
sistemas anteriores.
Outros procedimentos podem (dependendo das condições
do solo) e devem ser adotados, como a rochagem, uso de pó de
rocha, adubação com composto e/ou material orgânico, controle
biológico, uso de caldas e muitas outras técnicas, dependendo do
estágio e das condições do cultivo e do agroecossistema.
A rochagem, como o próprio termo já diz, é a incorporação ao solo de pó de rocha, como o pó de basalto no intuito
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de incorporar alguns nutrientes essenciais como silício, fósforo,
magnésio, cálcio para nutrir os processos quimio-biológicos do
solo e as plantas. Conforme citado no início do texto, temos
que nos atentar para a fonte dessas substâncias minerais, para
que não venham de processos de degradação social e ambiental,
muito presentes nesse tipo de mineração, em muitas regiões do
Brasil.
O controle biológico também é um recurso de suma importância. Todas as espécies de plantas e animais têm inimigos naturais (parasitoides, predadores e patógenos) atacando
seus vários estágios de vida. Existem diversas modalidades de
controle biológico, desde a estratégia de manejo de plantas
invasoras como atraente de insetos praga para dentro dos cultivos, uso de quebra-ventos com essa mesma finalidade, até
o uso de insetos específicos, bem como de fungos e bactérias
para controle de insetos e fungos, como as conhecidas Beauveriabassiana, Trichodermasp e o Bacillusthuringiensis, este
muito usado atualmente no controle da tão famosa Helicoverpaarmigera.
As caldas, como as conhecidas bordalesa e sulfocálcica,
além dos biofertilizantes como o supermagro também são opções de resultado eficaz, mas devem ser utilizados com cautela,
se atentando para suas doses, devido a problemas com fitotoxicidade, por exemplo, no caso do cobre. Suas doses excessivas são
prejudiciais.
Todos merecem especial atenção e estudo, testes e práticas.
Aqui apenas lembramos algumas para elucidar que terão que fazer parte no momento do planejamento do manejo do agroecossistema. Sabemos que, para atingirmos cultivos sãos e estáveis,
solos estáveis e com níveis de matéria orgânica bioativa e nutrientes altamente disponíveis, levaremos um certo tempo, durante o
qual o sistema estará instável, sendo necessárias ações de inserção de elementos ao sistema, sejam de adubação ou de controle
de pragas e doenças.
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A matéria orgânica no solo
Vejamos algumas possibilidades de manejo que nos levem
a suprir necessidades de nutrientes das plantas ao mesmo tempo que conferem vida e sanidade ao solo e, consequentemente,
maior sanidade no cultivo.
Primeiramente, cabe dizer que quando se fala em manejo
do solo, estamos falando nas formas de conduzir esta vida (do
solo) aos interesses agrícolas e suas interações. Isso quer dizer,
desde o preparo do solo, bem como durante todo o ciclo dos
cultivos, o cuidado permanente do manejo do solo deve ser o
incrementento de matéria orgânica. Obviamente, hoje em dia, os
recursos e acesso a novos materiais e tecnologias não favorecem
a conformação de um agroecossistema agroecológico, por isso,
a importância de atentarmos para alguns fatos e formas de manejo que exigirão muita conduta, dedicação, experimentação e
observação.
Para Chaboussou20, em sua teoria da trofobiose, um solo
bem nutrido estimulará a síntese de elementos complexos, a proteossíntese, em detrimento da quebra das substâncias em açúcares livres nas plantas que ocorre pela alimentação das plantas
com nutrientes sintéticos solúveis (a proteólise), dos quais os insetos herbívoros irão se alimentar e, ao mesmo tempo, transmitir
doenças e/ou atacar as plantas. Em suas palavras, “em definitivo
é o equilíbrio protessínete/proteólise que condiciona o estado de
resistência da planta, em relação aos seus diferentes parasitas”.
Sendo assim, um dos principais controles preventivos a
doençase insetos indesejáveis é o bom manejo do solo, que fomentará a proteossíntese das plantas, com a produção de substâncias mais complexas, como acontece em solos ricos em MO

20

Ver em Chaboussou, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos: Novas bases de uma prevenção contra doenças e parasitas – A teoria da trofobiose.
São Paulo: Expressão Popular, 2006.
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humificada21 (Machado, 2014, p. 169). Para o autor, o húmus,
a parte da matéria orgânica já decomposta, é altamente rico em
microelementos solúveis prontamente disponíveis para as plantas
e este deve ser o foco: produzir húmus nos solos de cultivos.
Nessa perspectiva, temos o desafio de buscar manter indeterminadamente a cobertura do solo com matéria orgânica de
diversas fontes, tanto de gramíneas, quanto de pedaços maiores
mais lignificados, ou como aporta a professora Ana Primavesi,
estabelecer um fornecimento contínuo de lignina e biomassa verde ao solo (Sixel, 2003, p. 110).
Para Machado (2014), a matéria orgânica desempenha múltiplas e positivas funções, como: capacidade de absorção e retenção de água em mais de dez vezes o seu peso; protege o solo
da compactação quando os animais caminham ou quando passa
uma máquina; contém os microelementos Cu, B, Zn, Mo, Mn e
outros; atua no controle a erosão; trabalha na correção da acidez
(Primavesi, 1968).
Temos que ter em mente que a terra tem uma tendência a
formar uma sucessão de ecossistemas cada vez mais complexos
(Sixel, 2003, p. 36). Por exemplo, hoje temos extensas áreas com
a predominância da braquiária para pastos. Se abandonarmos
essa área, depois de um determinado período começarão a aparecer algumas dicotiledôneas, posteriormente pequenos arbustos
e assim por diante até a formação de seu bosque de floresta característico, seja em nossos cerrados, nossa mata atlântica etc. É
uma tendência da natureza.
Este mesmo autor coloca, de forma muito interessante, sobre essa questão do direcionamento da matéria orgânica em nosso agroecossistema:
Deveríamos entender que o Brasil tem essencialmente uma
vocação florestal e a nossa terra tem essas necessidades de
21

MO= Matéria Orgânica – foi mantido o termo para manter a frase original
do texto.
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maneira toda especial (...). Ela precisa de matas e florestas (...) que possam demonstrar uma forte tendência para
formação de ecossistemas cada vez mais avançados (Sixel,
2003, p. 83).

Nessas perspectivas, como pensar o desenho de um agroecossistema a partir do atual estágio de degradação das terras, de
nossos solos desgastados? Como incrementar matéria orgânica a
este solo, seja na área da horta ou na área reservada para cultivos
de grãos e cereais?
Algumas técnicas clássicas, que hoje muitos estudos e práticas comprovam eficiência, devem ser pensadas e distribuídas no
desenho do agroecossistema.
Cobertura morta

É o material orgânico como cobertura de superfície, sem
que ele seja incorporado ao solo. Será responsável pela regulação
de temperatura e umidade do solo, bem como para criar o ambiente propício para sua decomposição e base para alimentação
da micro e mesofauna do solo. As estratégias para disponibilizar
tal material serão diversas como a adoção da agroflorestal e suas
podas, o manejo de adubo verde, o plantio consorciado, quebra-ventos e suas podas, plantio em aleias etc.
Manejo de plantas indesejáveis (ou invasoras, ou daninhas)

Este item é importante, pois também entra em conflito com
um dos principais manejos da agricultura convencional: o uso de
herbicida, obviamente proibido no manejo agroecológico. Este
item também tem suma importância na leitura do agroecossitemas, utilizando as plantas como indicadoras da fertilidade do
sistema, estudo muito bem desenvolvido pela professora Ana Primavesi. Outra questão importante para o manejo dessas plantas
é sua utilização enquanto hospedeira ou repelente de insetos praga nos cultivos.
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Estas plantas oferecem muitos requisitos importantes para
os inimigos naturais, tais como hospedeiros/presas alternativos,
pólen ou néctar, bem como micro-habitats que não estão disponíveis em monoculturas livres de invasoras (van Emden, 1965,
apud Altieri, 2003, p. 54). Ou seja, “as plantas invasoras podem
aumentar as populações de insetos herbívoros que não são pragas
de cultivo. Tais insetos servem como hospedeiros ou presas para
insetos entomófagos, aumentando, assim, a sobrevivência e a reprodução desses insetos benéficos no agroecossistema” (Altieri,
Silva & Nicholls, 2003, p. 58). Obviamente, quanto maior a diversidade dessas plantas, maior essa tendência de atrair distintos
insetos com distintos hábitos de alimentação, que se reduz em locais com menor diversidade, por exemplo, os campos de braquiária ou gramíneas e/ou monocultivos “limpos” com herbicidas.
Também vale a ressalva de Sixel (2003) de que podemos
pressupor que as invasoras estão justamente sanando carências,
e que será só uma questão de tempo para que elas desapareçam
(p. 95). Cabe o nosso reconhecimento desse fator e trabalhar a
favor da natureza.
Compostagem

Consiste em aproveitar tudo que é resíduo orgânico na
propriedade para fabricar o húmus. Quando se fala “todo material orgânico”, quer dizer os restos da cozinha (que também
podem ir para as galinhas), restos do pomar, restos do quintal,
e da limpeza das fezes dos animais de criação. O esterco animal
tem suma importância, principalmente por carregar uma enorme
quantidadede microorganismos, bem como quantidade de micronutrientes e nutrientes importantes como o nitrogênio, quase
nulo em uma compostagem somente de plantas.
Quando se fala em compostagem, logo se pensa nas pilhas
clássicas de composto, se elas serviriam para grandes áreas, visto
seu manejo dispender muita mão de obra (duas as três “revira-
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das” na pilha durante o processo) etc. Em áreas menores, hortas
de médio porte, com certeza, convém fazer a compostagem em
pilhas. Em áreas maiores, recomenda-se a compostagem laminar,
que consiste na aplicação do esterco e restos vegetais já na cobertura morta no campo. Alguns motivos para a compostagem, por
exemplo, podem ser o melhor aproveitamento de restos orgânicos; afugentar animais indesejados (ratos, baratas etc.); desinfetar o material orgânico de doenças, pragas e ervas daninhas.
Maiores detalhes sobre o processo de confecção das pilhas
etc. podem ser conferidos em muitos manuais existentes hoje
em dia.
Adubo verde

É o uso de plantas com fim específico de gerar biomassa,
contribuir na ciclagem de nutrientes, controlar por um período
maior as plantas invasoras. Normalmente, essa prática é associada ao uso de leguminosas, pela capacidade dessas plantas fixarem nitrogênio, graças a uma simbiose com bactérias que retiram o gás do ar para dentro das raízes dessas plantas. Porém,
principalmente no inverno, se utilizam algumas gramíneas, como
o caso da aveia preta. Algumas leguminosas muito usadas são
a mucuna (preta e cinza), feijão de porco, crotalária (de vários
tipos e tamanhos), feijão guandu (por seu porte arbóreo) etc. O
milheto, sorgo e alguns capins do gênero Panicum também geram bastante biomassa.
O manejo do adubo verde é primordial para seu sucesso. Sendo assim, deve-se conhecer o ciclo da planta para saber
em que época plantar e seguir o planejamento de sucessão. Por
exemplo, sabendo que uma crotaláriajuncea tem o ciclo de aproximadamente 120 dias, deve-se saber quando plantá-la, seja para
o ciclo de verão ou safrinha. Ou se plantar após, para inciar o
inverno com uma cobertura. Outra questão importante é a época
e o procedimento de fazer o corte dessa adubação verde.
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Temos o costume de recomendar fazer o corte do adubo verde assim que iniciar o florescimento. Para Khatounian
(2001) essa é uma boa opção para os países de clima temperado, pois “nessa fase a decomposição é mais rápida, o objetivo
visado, e, segundo, a estação de cultivo é curta” (p. 216). Pelo
inverno rigoroso, eles têm menor intervalo entre os cultivos. Porém, nos trópicos úmidos, como o nosso caso, a matéria orgânica é decomposta rapidamente (pelas condições de temperatura e
umidade) e nossa estratégia deve ser a de buscar manter o solo
coberto o máximo de tempo possível. O mesmo autor recomenda que
o ideal é deixar o adubo verde completar o ciclo e deixá-lo como cobertura sobre o solo. Nesse caso, os nutrientes
facilmente translocáveis são orientados para as sementes,
tornando-se as folhas e hastes mais liginificadas e celulósicas (...). Nessa situação, sua decomposição é mais lenta,
permanecendo o solo protegido por mais tempo, e alimentando-se a mesofauna (Khatounian, 2001, p. 216).

Essa recomendação vem de encontro às palavras de Primavesi, de buscar incorporar o máximo de material lignificado. Outro cuidado é observar se essas plantas não são hospedeiras de
alguma doença ou praga que ataca a cultura que virá posteriormente.
O corte pode ser feito com roçadeira, ou ser apenas tombado já pronto para um plantio com plantadeira de plantio direto. O herbicida deve ser vetado e substituído por alguma dessas
ações ou outras, que se achar pertinentes.

Formas de “perder” a matéria orgânica
Se, como já foi dito, temos que pensar na manutenção permanente de matéria orgânica no solo, de preferência já um pouco
lignificada, também temos que pensar em que técnicas nos levam
à perda e à “queima” dessa matéria orgânica no solo.
298

Araê C. Lombardi

Incorporação da matéria orgânica

Outro tema bastante polêmico é sobre o “tombamento” do
solo, ou seja, a aração ou gradagem, processos que reviram o
solo no preparo convencional de plantio. Sempre se discute que
essa técnica também é herdada dos países de clima temperado,
que têm que misturar a matéria orgânica após o inverno frio para
acelerar a decomposição da matéria orgânica no curto período de
cultivo de primavera/verão. Para muitos autores, os solos tropicais não devem ser revirados, visto a matéria orgânica já ser rapidamente degradada devido à nossa alta temperatura e umidade.
Ao tombar a terra, você deixa o solo mais exposto a temperaturas elevadas, o que mataria a micro e mesofauna que habitam e
alimentam o solo.
Para Machado (2014), devemos proscrever definitivamente
o arado, que definitivamente não se deve interromper os ciclos
no solo, pois ao revirá-lo, se muda a estrutura física e biológica,
o que influirá diretamente na parte química, na disponibilidade
de nutrientes ao solo. Para Sixel (2003), “isso (a invenção do arado) foi marcante para a cultura evolutiva humana. Contudo, essa
técnica marca também o início da cisão entre a natureza e o ser
humano” (p. 137).
Obviamente que quando herdamos terras ruins, ou quando
queremos apontar num caminho agroecológico após uma larga
temporada de cultivo convencional, com certeza, os primeiros
manejos exigirão o uso de grades, gradão ou escarificador. Porém, o debate sobre essa prática é importante e deve ser considerado em uma perspectiva de se pensar em formas de minimizar
ao longo do tempo, substituindo-a por algumas outras como a
rotação e a sucessão.
Erosão

Um problema já há muito tempo diagnosticado e que continuamos a tomar pouca providência é a questão da erosão dos
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solos. Hoje vemos a quantidade de rios assoreados, com enormes
bancos de areia em seu leito, o que muito se deu pela derrubada
das matas ciliares, mas também pela enorme quantidade de solo
que vem das áreas de produção. No processo de tombamento da
terra, a parte de cima do solo fica mais solta e com chuvas sequenciais vai sendo “lavada” para o leito dos rios. E essa camada
que se lava é justamente a parte mais rica em matéria orgânica.
Formas de minimizar isso pode ser o uso de curvas de nível
(que devem ser reformadas no mínimo a cada dez anos), terraços
e/ou curvas com elementos arbóreos que também servirão para
adubação verde, para atrair insetos, para quebra-vento, em sistemas de aleias etc.
Rotações e sucessões

Um elemento essencial no desenho do agroecossistema é
pensar as rotações e/ou sucessões de cultivo e criação animal,
que serão distribuídas na área ou território disponível.
Machado (2014) propõe algumas possibilidades. Pode-se
iniciar por um pastoreio rotacionado (que pode ser por período
de até 4 anos) em uma área por determinado período e, posteriormente, iniciar o cultivo de milho, feijão, sorgo, mandioca por
mais quatro a cinco anos (p. 215). O mesmo autor ainda coloca
que pode-se iniciar com o plantio de mucuna (ou outra leguminosa) para posterior plantio direto. Há que considerar os plantios
de inverno em locais possíveis e as áreas de capineiras (e banco
de proteínas) para os animais. Também recomenda que se mantenha distância de 200 m 22 (Machado, 2014, p. 204) entre cada
área de rotação, recomendando as seguintes:
– milho, soja, sorgo e girassol;
– girassol, soja, milho e feijão;
– sorgo, feijão, milho e soja.
22

Esses 200 metros podem ser uma área de passagem, um corredor biológico
para atração de fauna e controle biológico.
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Ainda alerta que os
cultivos a serem escolhidos devem ter raízes em diferentes
profundidades; as plantas de raízes profundas devem suceder às plantas de raízes fasciculadas. Esta combinação interfere positivamente na estrutura e drenagem do solo (...);
lavouras com infestação de indicadoras devem ser sucedidas por espécies que as eliminem (...) e os objetivos permanentes da rotação, e que devem ser atendidos, são decomposição e incremento de MO (Machado, 2014, p. 216).

Sixel (2003) tem uma outra visão, a de que “devemos ter em
conta que a rotação de culturas não é sempre imprescindível. Em
vez de rotação, podemos estabelecer uma sucessão de consórcios
autossuficientes”, onde, “um consórcio, às vezes, precisa ser repetido durante alguns anos até que o sistema mostre que podemos avançar para uma próxima etapa ecológica” (p. 98). Sendo
que, “através do consórcio planejado de arbustos, árvores e das
culturas propriamente ditas, torna-se economicamente possível
manter ativo o fluxo cíclico da matéria orgânica” (p. 105).
O mesmo autor coloca uma sequência de ações muito importantes para o manejo sucessional e o desenho do agroecossistema na função de manutenção da matéria orgânica no solo. Os
sistemas de aleias (ou “alleycorpping”) e as agroflorestas sucessionais conforme quadro a seguir23:

23

São recomendações de sua experiência na região de Botucatu/SP. Por isso,
aparecerão algumas espécies, como bracatinga de campo mourão, que se
adaptam em poucas regiões.
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– Aleias – sistema de consórcio de árvores, plantadas em linha, que serão podadas,
intercalando com os cultivos comerciais. Devemos montar dois tipos de renques, os
principais, numa faixa permanente distanciados de 50m no mínimo ou, 100m no máximo
com 8 até 12 metros de largura. Estas terão função de alimentar a biodiversidade do
organismo agrícola. Outras faixas semiperenes a cada 6 a 10 metros, só com essências
arbustivas.
– Para compor aleias permanentes deixa-se ou planta-se como bordas, duas aleias
auxiliares reforçadas de fora com uma linha de capim elefante (ou Napier) ou
Andropógon, a fim de obter material para cobertura morta. Lateralmente, no meio,
semeamos em sulcos rasos duas linhas com uma mistura de bracatinga de campo
mourão e Leucena com mais ou menos vinte sementes por metro linear. Na linha
central, plantaremos a cada 16 metros alternadamente uma muda de arbóreas de
apoio de culturas: amendoim bravo, angico, araribá, aroeira-pimenteira, canafístula,
orelha-de-negro, gruapuruvu, sibipiruna e uma palmeira da região.
– Logo na primeira época de chuvas prolongadas é imprescindível a introdução
maciça de outras essências arbustivas por meio de estacas como: graxa, amoreira,
quaresmeira arbustiva, astrapeia, falso girassol (margaridão), bico de papagaio,
sabugueiro, amarelinho.
– Em terras de Cerrado invadidas por brachiária é sempre recomendável cultivar
primeiramente o coquetel. No primeiro dia favorável ao plantio de sementes depois da
Lua cheia, mas não depois da minguante, plantar o milho entre os meses de setembro
até novembro, alternadamente com feijão de porco (é conveniente inocular no primeiro
ano todas as sementes de leguminosas) rigorosamente em curvas de nível distantes
de 45 a 50 cm. Na linha de feijão de porco, semear a cada metro um pé de girassol (...)
o feijão de porco deverá ser cortado com 45 dias. O girassol, segundo nossa própria
experiência deve ser cortado quando está florescendo. Subsituir cada 10ª linha por
uma aleia (cerca viva) auxiliar que pode ser de mamona com leucena e guandu (...). Na
primeira capina, plantar nas linhas do milho, mucuna preta a cada meio metro. Colher
o milho antes que a mucuna tome conta. Roçar tudo em março (cortar a aleia numa
altura de meio metro) e semear antes aveia preta, girassol, nabiça e ervilhaca. Quando
a nabiça florescer, roçar a adubação verde, o que pode ser repetido até o próximo
cultivo.
– Pode-se repetir tal ciclo durante vários anos visando a formação de um ecossistema
específico no solo. Entretanto, depois de dois anos pode ser benéfico substituir
o feijão de porco pela Crotalariajuncea. O feijão de porco, no início, ajuda melhor a
sufocar a braquiária.
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Para finalizar, os exemplos de métodos de rotação ou sucessão, vejamos o que Masanobu Fukuoka24 nos passa de seu cultivo
de arroz e cereal de inverno:
– Antes da colheita de arroz, no outono, espalho sementes de cereal de inverno e de
trevo por cima dos cachos maduros de arroz. Quando o cereal de inverno brota e atinge
alguns centímetros de altura, colho o arroz, pisando sobre o cereal de inverno. Após
deixar o arroz secando por três dias no chão, bato e espalho a palha, sem picar, sobre
todo o campo. Se tiver esterco de galinha, coloco-o sobre a palha. Mais tarde faço
bolinhas de argila misturando sementes de arroz, e as espalho sobre a palha, antes
do ano-novo.
– Com o cereal de inverno plantado e a semeadura de arroz feita, não é necessário mais
nada até a colheita do cereal.
– Mais ou menos no dia 20 de maio, época de colheita do cereal de inverno, noto que os
trevos estão bastante desenvolvidos e, por entre eles, brotos de arroz que emergiram
das bolinhas de argila já atingem alguns centímetros. Depois de colher, secar e bater
o cereal, jogo toda a palha, não picada, sobre o campo. Inundo o campo por quatro ou
cinco dias. O trevo enfraquece e surgem, sobre a terra, os brotos de arroz. De junho a
julho, deixo sem irrigação e, em agosto, deixo a água correr pelas valas de drenagem
uma vez por semana ou a cada dez dias.
– Isso é, essencialmente, tudo sobre o método natural de agricultura que chamo de
“semeadura direta, não cultivada, sucessão de cereal de inverno e de arroz, com
cobertura de trevo”.

Certamente, romper com a monocultura em prol da produção limpa, exige uma profunda transformação, na qual vários
parâmetros e todos os paradigmas do agronegócio devem mudar.
(Machado, p. 158).
Essas lógicas são possíveis? Pode-se utilizar mecanização?
Estes exemplos foram para tentar elucidar as possibilidades de desenho que incorporem o elemento arbóreo também na
perspectiva de geração de matéria orgânica e alimento ao solo.
As espécies citadas podem ser substituídas, bem como as propostas. Conforme debatido no texto, é um princípio a ser mostrado e
adapatado a cada situação, cabendo a lembrança de que realmen24

Ver em Fukuoka, M. Agricultura Natural: teoria e prática da filosofia verde. Editora Nobel.
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te não há receitas, há apenas direcionamentos, princípios a serem
observados (Machado, 2014, p. 215). Logo, é buscar em exemplos
clássicos e no conhecimento camponês, algumas bases de possibilidades que nos direcionem para uma produção limpa de alimentos.
Estes processos podem ser dispendiosos incialmente, tanto em investimento financeiro, quanto de insumos e mão de
obra, porém, temos que refletir que “estamos correndo atrás do
prejuízo” de anos e anos de agricultura convencional. Mudar a
terra e a nossa consciência, com certeza exigirá muito de nós!
Criação animal

Especial atenção ao desenho agroecológico deve se dar às
áreas de pastejo e rotação das criações. O “Pastoreio Racional
Voisin”, muito bem aprofundado pelos estudos do professor Luiz
Carlos Pinheiro Machado, são merecedoras de um capítulo especial.
A criação de aves em uma escala maior também merece
especial atenção em relação ao bem-estar dos animais, visto que
temos que primar pelo pastoreio também. O uso de fitoterápicos
e do princípio da homeopatia são bases essenciais para o andamento de uma criação agroecológica.
Certificação

Outra polêmica na agricultura ecológica é o uso de certificação orgânica nos alimentos, um procedimento ainda considerado caro, mas que, nos últimos anos, principalmente no Brasil,
vem avançando para uma legislação e instituição de selos, ligadas ao governo, que barateiam esse processo, procedimentos que
visam grupos de venda direta, ou mesmo as certificações participativas, que vêm proclamando um processo de autogestão dos
grupos de agricultores certificados.
Uma das questões centrais é que sabemos que muitos produtores agroecológicos acabam vendendo sua produção junto com
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a convencional, por falta de mercado, por depender de atravessadores etc. Se colocar uma berinjela convencional e uma orgânica
lado a lado, como irá adivinhar qual é a que você deseja? Uma
solução encontrada foi o selo, que ainda continua apropriado em
mãos de empresas de certificação e auditoria.
Sendo assim, mais uma vez, o problema não está na ferramenta, mas, sim, na forma como está empregada. Uma solução
alternativa para esse mal, sempre tendo em mente a questão da
escala e da garantia, pode ser o aprofundamento na economia solidária, feiras livres, desde que não sejam processos excludentes.
Hoje, a crescente compra governamental cumpre importante papel
nesse incentivo, porém, todos esses procedimentos também exigirão alguma forma de controle e garantia de origem dos alimentos.

Considerações finais
Pela complexidade do tema, o presente estudo quis mostrar
o que disseram e dizem alguns dos principais autores e trabalhos
de camponeses no sentido de uma transformação agroecológica de nossa agricultura. Uma transformação de base técnica da
agricultura não virá sem uma intervenção cultural e política tanto por parte dos que produzem, quanto dos consumidores, tanto
da cidade quanto do campo. Temos que politizar o debate sobre
a matriz tecnológica e a forma de olhar e viver do campo.
Neste texto, primou-se pela questão de como conceber um
processo que desencadeie uma produção agroecológica em determinado território (agroecossistema) e sua estratégia de ciclagem
de nutrientes, buscando fornecer ambientes que permitam que os
elementos água, ar, luz e calor se aliem aos níveis biológicos e minerais do solo para se buscar um cultivo são e ecológico. Optou-se por fazer leitura de obras do professor Luiz Carlos Pinheiro
Machado, de Bernarndo Thomas Sixel, Ana Maria Primavesi,
Carlos Armênio Katounian, além de Miguel Altieri e Clara Nicholls como exemplos de dedicação à agroecologia.
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As propostas práticas aqui colocadas, longe de serem receitas, devem servir para a reflexão em torno do desenho agroecológico e de como este contribuirá para o fornecimento de alimento
para os seres humanos, os animais e o solo. Devem ser testadas
e pensadas de acordo com a realidade e recursos disponíveis, porém, devem sempre estar presentes no planejamento agroecológico, mesmo que seja alcançada depois de anos de prática.
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Apresentação
No Brasil, o desafio do governo Luís Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, envolvia resgatar a capacidade do Estado, em termos de planejamento e execução de políticas públicas,
integrando-as e articulando-as com os segmentos mais pobres da
sociedade, visando a minimizar o quadro de miséria e exclusão
social.
Coerentemente com essa orientação progressista, o novo
governo brasileiro e sua instituição de pesquisa agropecuária – a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa1) – reconheceram, no plano do discurso, a agricultura familiar como
elemento fundamental de suas estratégias de combate à desigualdade social. Esse reconhecimento passava pelo resgate da agricultura familiar enquanto estratégia de desenvolvimento da política
agropecuária e pela necessidade de dar condições de sustentabilidade – econômica, política e tecnológica (cognitiva) – para esse
segmento.
1

A Embrapa pertence à administração indireta, na forma de empresa pública
de direito privado, e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Sua criação ocorreu em 1973.

Construção de conhecimento orientado aos agricultores familiares no Brasil:
análise dos discursos dos programas de pesquisa da Embrapa

Partindo do entendimento de que mudanças requerem a
materialização das propostas apresentadas nos discursos, este
trabalho tem como objetivo apontar de que forma a preocupação
com o desenvolvimento de tecnologias e práticas apropriadas às
atividades da agricultura familiar – como agroecologia e outras
– foram incorporadas tanto no discurso quanto na prática pelas
ações institucionais da Embrapa2 , no período de 2003 a 2010.
A fim de alcançar o objetivo do trabalho, uma série de documentos institucionais foram analisados, como: o discurso de
posse do presidente da Embrapa, os Planos Diretores da Embrapa 2004-2007 e 2008-2011, o Plano de Aceleração do Crescimento Embrapa, os Planos Diretores das Unidades, os programas
de pesquisa implementadas na Embrapa, à luz do programa de
governo Lula 2002 e dos Planos Plurianuais 2004-2007 e 20082011.
Este trabalho está dividido em três itens, além desta apresentação e das considerações finais. O primeiro apresenta uma
breve caracterização da agricultura familiar brasileira. Em seguida, aborda-se de que forma o conhecimento orientado aos
agricultores familiares no Brasil, via pesquisa agropecuária, foi
incorporado na trajetória da Embrapa, em especial na década de
1990. O terceiro item analisa o discurso e os programas institucionais de pesquisa, a fim de verificar qual é a preocupação com
um desenvolvimento científico-tecnológico adequado ao segmento da agricultura familiar no período de 2003 a 2010. Busca-se, além disso, discorrer sobre a dificuldade de se implementar
2

Atualmente, a Embrapa, responsável pelo Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária (SNPA), conta com 38 unidades de pesquisa e de prestação
de serviços (ou Unidades Descentralizadas) e com 13 unidades administrativas em diversos estados brasileiros. Conta com um orçamento superior a
R$ 1,9 bilhão e com mais de 9,2 mil funcionários, dos quais cerca de 2 mil
são pesquisadores (desses, 21% são mestres, 71% são doutores e 7% são
pós-doutores) para implementar seu objetivo de viabilizar soluções para o
desenvolvimento do espaço rural.
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mudanças nas instituições de pesquisa. As principais reflexões
geradas por este trabalho são, por fim, sintetizadas nas considerações finais.

Panorama da agricultura familiar
São diversas as interpretações e definições envolvendo a
agricultura familiar. E, de fato, não se poderia esperar que fosse
diferente, dada a própria complexidade do tema e a indissociabilidade das formas particulares que ela assume em cada contexto
social.
Uma delimitação um pouco mais definida do conceito
ocorreu apenas por meio da Lei n. 11.326 de 24 de julho de
2006, que estabeleceu diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (Pronaf). Conceitos muito próximos já vinham sendo utilizados nos segurados especiais em regime de economia
familiar da Previdência Social, mas sem grandes definições do
que seria essa agricultura familiar. Aliado a isso, o Censo Agropecuário 2006 adotou o conceito de “agricultura familiar”,
conforme a Lei n. 11.326, mapeando o universo e as características desse segmento.
O Brasil, segundo o IBGE (2006), é um país com forte
concentração de terra, que vive uma estagnação do êxodo rural. Essa afirmação pode ser verificada pelos números do Censo:
dos 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários, 4,4 milhões
(ou cerca de 85% do total dos estabelecimentos rurais do país)
se enquadram na categoria da agricultura familiar. Esses estabelecimentos ocupam uma área de aproximadamente 80,25 milhões de hectares, equivalente a apenas 24,3% do total da área
ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Estes
resultados mostram uma estrutura agrária ainda concentrada no
país: os estabelecimentos não pertencentes à agricultura familiar,
apesar de representarem apenas 15,6% do total, ocupam 75,7%
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da área ocupada. A área média dos estabelecimentos familiares
é de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares.
Apesar de ocupar uma área pequena, em comparação com
os agricultores não familiares, a agricultura familiar mostra sua
importância como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Ela participa de forma considerável na composição da cesta básica, produzindo 87,0% da produção nacional de mandioca;
70,0% da produção de feijão; 46,0% do milho; 38,0% do café;
34,0% do arroz; 58,0% do leite; 59,0% do plantel de suínos;
50,0% do plantel de aves; 30,0% dos bovinos; e 21,0% do trigo. A cultura com menor participação de produção é a da soja
(16,0%), um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, dominados pela agricultura não familiar (IBGE, 2006).
Mesmo empregando 74,4% da mão de obra total e ser responsável pela maior parte da produção da cesta básica de consumo interno no país, o valor médio de seu financiamento, em
2006, por estabelecimento, foi R$ 9,6 mil, contra R$ 120 mil
financiados pelo agronegócio. Aliado a isso, ela conta ainda com
pouca assistência técnica e extensão rural, assim como pesquisa
adequada a sua realidade. Enquanto os recursos do Plano Safra
Agricultura Familiar cresceram a uma taxa média de 1% nos últimos anos, o Plano Agrícola e Pecuário cresceu a taxas maiores
de 50%.
Esses dados mostram que a desproporcionalidade na destinação de recursos, por parte do Governo, ainda se mantém.
Ainda que reconheçamos uma atuação mais efetiva do Governo Lula junto aos agricultores familiares, o padrão assimétrico
de tratamento destinados aos agricultores familiares e aos não
familiares não se alterou. Ou seja, esse padrão continua sendo
historicamente o mesmo.
A despeito da importância da agricultura familiar para a
segurança alimentar, para a manutenção social do campo, para a
estagnação do êxodo rural e para a questão ambiental, as políticas públicas orientadas a esse segmento não são simétricas àque310
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las destinadas ao grande produtor para que essa agricultura se
fortaleça.

Os condicionantes da pesquisa agropecuária brasileira e
suas mudanças nos anos 1990
Tendo em vista que toda conjuntura nasce do encontro de
determinadas circunstâncias e que toda política pública é fruto
da trajetória político-institucional e do amadurecimento do próprio sistema político que a engendra, este item apresenta uma
breve evolução história da Embrapa, em especial o período da
década de 1990. Estes períodos foram marcados pelo processo de
redemocratização política e, em seguida, pelos condicionantes da
reforma do Estado que impactaram nos mecanismos de produção do conhecimento até então implementados pela instituição.
Os preceitos da revolução verde chegaram aos países da
América Latina nas décadas de 1960 e 1970. Trata-se de um movimento marcado não só pelos processos de “modernização” e
mecanização no campo, mas também pela integração da agricultura com os capitais industriais, comerciais e financeiros que
a envolvem, formando “complexos agroindustriais”. Esse movimento na America Latina foi, em grande medida, apoiado e implementado pelos centros internacionais de pesquisa agrícola, a
partir da década de 1960, em conjunto com os institutos nacionais.
No Brasil, a institucionalização da Embrapa, em 1974, fortaleceu o elo entre o sistema nacional e os centros internacionais.
Estes foram criados, com grande apoio da Fundação Ford, da
Fundação Rockfeller e da Fundação Kellogg, com a função de
transferir tecnologia agrícola da zona temperada para a tropical,
bem como entre os países da zona tropical, através dos conhecidos “pacotes tecnológicos”.
Grupos de pesquisadores, a partir da década de 1980 –
acompanhando o período de transição democrática – buscaram
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uma reformulação da agenda de pesquisa da Embrapa, incorporando novas questões, tais como: a preservação do meio ambiente, a diminuição da dependência externa em termos de tecnologia
e o esforço em direção à pesquisa adequada e contextualizada.
De acordo com Rodrigues (1987), essas foram algumas das mudanças caracterizadas pela passagem do professor Luiz Carlos
Pinheiro Machado pela presidência da Embrapa.
O conceito de desenvolvimento sustentável, o uso irracional dos recursos naturais e a degradação ambiental, o privilégio
concedido aos segmentos exportadores em detrimento daqueles
voltados à produção de alimentos básicos e a exclusão social no
meio rural também foram questões que passaram a ser discutidas
por grupos dentro da Embrapa nesse período, buscando contrapor o modelo pautado na formulação de “pacotes tecnológicos”
(Borges Filho, 2005).
Entretanto, como já é sabido, essa tentativa de inserir novas perspectivas na pesquisa agropecuária foi minada durante
a década de 1990. Os projetos de Estado e de desenvolvimento
passaram a ser conflitantes com as questões de pesquisa levantadas durante a década anterior. Apesar de existirem grupos que
continuaram a trabalhar com essas temáticas, os recursos dos
quais dispunham eram irrisórios. Nesse sentido, poucos foram os
avanços relacionados a essa “nova” agenda de pesquisa. Ao contrário, foi necessário implementar novas mudanças, condizentes
com a nova lógica de relação Estado-Sociedade, no processo de
organização da pesquisa agropecuária brasileira.
Frente às mudanças impostas pelo processo da reforma do
Estado, esperava-se uma adaptação por parte das organizações
públicas. O perfil destas deveria
ser adequado para o atendimento das demandas da sociedade e capaz de organizar-se para uma atuação em rede,
sob a forma de parcerias com outras organizações do setor público e privado, que as habilitem a utilizar modernas técnicas de gestão para uma inserção mais adequada
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no rápido processo de transformação tecnológica (Ribeiro, 1999, p. 137).

Na prática, contudo, verificou-se que o processo de privatização de instituições públicas de pesquisa e a redefinição de suas
formas de relação com a sociedade geraram um amadurecimento do processo de captura da agenda de pesquisa por interesses
de atores privados. Mesmo aquelas organizações que não foram
efetivamente privatizadas, parecem ter sido cooptadas por esse
movimento. Algumas mudanças ocorridas na Embrapa, ao longo
desse período, ilustram esse comportamento.
A instituição do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), vigente até hoje, por meio da Portaria Ministerial de
1992 e autorizado pela Lei Agrícola n. 8.171/1991, permitiu a incorporação de empresas privadas no processo de conformação de
diretrizes e de estratégias da pesquisa agropecuária. A principal
função desse sistema é justamente compatibilizar essas diretrizes
com as políticas de desenvolvimento do país.
Ribeiro (1999) aponta que fazem parte desse sistema, em
especial, as empresas privadas de insumos e equipamentos, tanto
nacionais quanto multinacionais. O autor ressalta ainda que, no
caso das multinacionais, estas mobilizam esforços de pesquisas
às tecnologias químicas e mecânicas e também aos conhecimentos avançados de biotecnologia para desenvolvimento de novas
variedades. Talvez o exemplo mais emblemático dessa prática
seja o das pesquisas relacionadas aos organismos geneticamente
modificados (ou transgênicos).
A incorporação explícita das empresas privadas que atuam
na dinâmica da política agrícola demonstra a subordinação daquilo que concerne ao Estado e à sociedade ao capital, nacional e
internacional. Se antes essa dominação, em especial pelo grande
capital internacional, era “implícita”, agora ela se tornou “explícita” e até mesmo “legítima” perante a sociedade. O entendimento aceito é que as inovações tecnológicas da agricultura serão
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dinamizadas se – e somente se – o setor privado estiver presente
nesse processo.
Outra importante modificação ocorrida na Embrapa, devido ao afastamento do Estado e a busca de alternativas de financiamento, se refere à autonomia do pesquisador na captação de
recursos (Salles Filho et al., 1998). A importância das parcerias
inter-institucionais, como mecanismos de captação de recursos
para execução de pesquisa e desenvolvimento, alavancou a possibilidade de pesquisadores isolados pleitearem projetos de financiamentos externos. Essa autonomia, em grande medida, ocasionou a formação de “ilhas de excelência”. Em casos extremos, os
pesquisadores, ao precisarem concorrer por recursos, seja externamente ou internamente, passaram a se identificar mais com
seus financiadores que com a própria Embrapa.
Fatores como a globalização econômica, a concorrência
econômica via preço, qualidade e diversificação e os novos padrões de ciência e tecnologia reforçaram na Embrapa transformações internas e revisões institucionais, a fim de se ajustarem a
esse novo contexto (Embrapa, 1994).
Diferentemente do modelo circular, centrado no produtor,
o Sistema Embrapa de Planejamento (SEP) passou a apresentar
um modelo em que agregava os diferentes atores participantes
do complexo agroindustrial, a competição entre projetos e, em
especial, a competição entre as unidades por recursos. A Embrapa passou a ter conselhos assessores regionais e nacional a fim de
subsidiar a alta administração sobre a priorização das demandas
da clientela nesses dois níveis. Essa lógica do cliente e da qualidade total foi outra modificação importante observada.
Em 1994, a Embrapa instituiu o II Plano Diretor (Período
de 1994-1998) e ampliou a atuação a fim de abranger todos os
segmentos representativos do agronegócio, desde a produção de
insumos – passando pela produção agropecuária, agroindustrial
e florestal, e comercialização – até o mercado consumidor final
(Borges Filho, 2005). O III PDE é bem semelhante ao II PDE.
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Buscou reforçar o aspecto do realinhamento estratégico da Embrapa e enfatizou a viabilização de soluções quanto à geração de
conhecimento e tecnologias, inclusive, através de parcerias.
Além disso, a missão da Embrapa foi novamente ampliada
de forma a incorporar a agenda da época:
(...) viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável
do agronegócio brasileiro, por meio da geração, adaptação
e transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício da sociedade. O cumprimento da missão ficou então
atrelada à promoção do agronegócio brasileiro em consonância com as políticas governamentais e as experiências
do mercado... (Embrapa, 1998, p. 15).

De acordo com Embrapa (1998), entende-se pelo conceito
“desenvolvimento sustentável” o arranjo político, socioeconômico, cultural, ambiental e tecnológico que permite satisfazer as
aspirações e necessidades das gerações atuais e futuras. No que
se refere ao agronegócio, este engloba os fornecedores de bens e
serviços, os produtores agrícolas, os processadores, os transformadores e os distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos
produtos, tais como o governo, os mercados, as entidades comerciais, financeiras e de serviços (Embrapa, 1998).
A forçada incorporação do conceito na missão demonstra,
segundo Borges Filho (2005), uma preocupação em cumprir com
a demanda externa, que exigia produtos agrícolas mais responsáveis ambientalmente. Caso isso não ocorresse, possíveis restrições comerciais ocorreriam (Embrapa, 1998). Ou seja, a adoção
desse conceito não foi pautada em uma estratégia de desenvolvimento, mas, sim, em uma estratégia comercial.
Verificando a incorporação da agricultura familiar enquanto ator “beneficiario“ de programas de pesquisa, identificamos
que, dentre os dezesseis programas de pesquisa desenvolvidos
pela empresa nessa época, apenas um era explicitamente orientado para ela até o final dos anos 1990. Esse programa, denominado de Programa da Agricultura Familiar, também conhecido
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como “Programa 9”, concentrava a maior parte de seus projetos
na região Nordeste, junto ao Centro Nacional de Pesquisa do
Trópico Semiárido (CPATSA).
Marques, Silveira e Córdova (2006), buscando compreender a difícil assimilação do tema da agricultura familiar no quadro das orientações de pesquisa da Embrapa, realizaram uma
leitura atenta dos documentos da instituição. O Programa Nacional de Pesquisa Agropecuária (Pronapa) foi lançado em 1999
com o título “Agricultura Familiar: uma perspectiva para o futuro”. O programa sugere que as formas sociais de produção agrícola familiar seriam a prioridade da Embrapa. No entanto, o
primeiro capítulo do documento já descreve um cenário no qual
a agricultura familiar aparece de maneira muito marginal nas
estratégias da empresa, cuja construção exige a observação das
“grandes transformações globais”. Com efeito, tal concepção
funda-se na ideia segundo a qual a globalização – estimulada
pela abertura dos mercados, pela reforma do Estado, pela revolução tecnológica, por preocupações ambientais e pela força do
consumidor – comanda este processo. Ora, o próprio emprego
do termo “consumidor” (ao invés de “cidadão”) é revelador das
linhas que orientam este raciocínio3 (Embrapa, 1999).
Em 2001, dando continuidade às mudanças que vinham
sendo implementadas, a Embrapa introduziu a Agenda Institucional como o instrumento dinâmico de interpretação do plano
diretor e das políticas da empresa. Vale ressaltar aqui a não participação do pesquisador na formulação da Agenda Institucional.
Esta era definida a partir dos cargos de comando. Entretanto,
desde 1992, quando foi institucionalizado o Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária (SNPA), há participação de algumas

3

Marques, Silveira e Córdova (2006) afirmam que é interessante verificar
como os direitos dos consumidores são frequentemente levados ao primeiro
plano dos projetos liberais-conservadores em detrimento dos direitos dos
trabalhadores e dos cidadãos.
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universidades, centros de pesquisas estaduais e de organizações
privadas, direta ou indiretamente vinculadas às atividade de pesquisa, na formulação das diretrizes da Embrapa.
Essa Agenda Institucional discorria sobre os grandes desafios nacionais, por onde deveria transitar o desenvolvimento
científico-tecnológico do agronegócio. Por meio de um sistema
interno competitivo, baseado em editais, a Agenda orientaria os
investimentos em novos produtos e processos, organizados em
rede (Embrapa, 2006; Borges Filho, 2005). Ademais, essa Agenda aponta, ainda, uma série de desafios no que se refere à competitividade e sustentabilidade setorial e a desafios na fronteira do
conhecimento. Além dessas questões de P&D, essa Agenda buscava estabelecer diretrizes estratégicas e prioridades relacionadas
às áreas de transferência, comunicação empresarial e desenvolvimento institucional (Embrapa, 2002).
Paralelamente a isso, o modelo de gestão da Embrapa foi
reformulado a fim de melhor incentivar a formação de projetos
com arranjos cooperativos inovadores entre pesquisadores, unidades e parceiros em um processo competitivo (Embrapa, 2002).
Para isso, foi instituído o Sistema Embrapa de Gestão (SEG). Este
buscaria auxiliar no desenvolvimento de projetos mais focados e
regidos pelos grandes temas nacionais, gerados pela nova ordem
econômica e social.
O modelo de planejamento, acompanhamento e avaliação da
programação, abarcado pelo SEG a partir de sua criação, instituiu
a implantação do conceito de organização e gestão de portfólios,
que são conhecidos como macroprogramas. Esse modelo de macroprogramas é o atualmente vigente na estrutura da Embrapa.
De acordo com a própria Embrapa (2002), esses macroprogramas também estão dentro da lógica competitiva. Eles são
compostos pelos projetos selecionados através de editais, definidos pelas diretrizes da Agenda Institucional. A empresa, através
desses mecanismos, teria uma programação mais objetiva, focada na relevância, qualidade e “impactos reais” para a sociedade.
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O SEG, nesse sentido, é composto por três subsistemas: estratégico, tático e o operacional. O primeiro se refere ao PDE,
à agenda institucional e ao modelo de gestão estratégica. O primeiro instrumento busca definir as prioridades da empresa. O
segundo apresenta os procedimentos de organização da empresa.
E, por fim, o operacional se refere à carteira de projetos e os processos a ele correspondentes.
Com a implantação do SEG, o número de programas foi
reduzido de 19 (Programas Nacionais, existentes no SEP) para
cinco macroprogramas, sendo que, destes, três são de P&D, um
de transferência tecnológica e comunicação empresarial e um de
desenvolvimento institucional. Além desses, existem as ações inseridas no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia
para o Brasil (Prodetab), projeto do Governo Federal, apoiado
pelo Banco Mundial, com administração da Embrapa.
De acordo com Borges Filho (2005), com o SEG, a Embrapa
busca encerrar a fase de organização dos programas de pesquisa baseados na forma disciplinar e temática, que vigoraram nos
modelos de pesquisa anteriores. Entretanto, o otimismo referente
a uma atuação mais fluida e multidisciplinar, presente nos documentos, está longe de se concretizar.
Analisando a trajetória anterior da Embrapa, que nasce do
projeto internacional-modernizador dos governos militares, fica
claro que a reordenação do Estado na década de 1990 fortalece a
continuidade da Embrapa nas mesmas bases condicionantes que
a criaram. A busca pela articulação da economia nacional ao sistema produtivo mundial, assim como a frequente necessidade em
reforçar os laços entre os pesquisadores da Embrapa e os centros
de pesquisas internacionais, são frutos desse projeto internacional-modernizador.
Compromissada com esse projeto, a Embrapa, até esse momento, não se preocupou efetivamente em diferenciar os agricultores familiares dos agricultores de médio e grande porte. Essa
não diferenciação corroborou para que esse ator, mais uma vez,
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permanecesse à margem do sistema. Reconhecemos que as atividades de pesquisa, em alguma medida, beneficiaram os agricultores familiares, mas também percebemos que estes nunca foram
atores relevantes para o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA). E, por isso, suas necessidades e especificidades
nunca foram priorizadas.
A implementação da reforma neoliberal de meados da década de 1990 reforçou a formulação de “pacotes tecnológicos” em
detrimento do desenvolvimento sustentável; o privilégio concedido aos segmentos exportadores em detrimento daqueles voltados
para a produção de alimentos básicos; o aprofundamento do processo de concessão fundiária; o desequilíbrio do mercado de trabalho rural; a intensificação do fluxo migratório campo-cidade;
o retorno do trabalho escravo e a baixa remuneração no campo,
conformando o cenário da década de 1990.
A solução adotada para essa aparente crise foi convergente
em relação ao discurso neoliberal: a pesquisa agropecuária deveria reforçar a competitividade internacional do setor, por meio de
“ciência de ponta” e de “modernização tecnológica”. A “vocação
brasileira para o agronegócio”, agricultura antes apontada como
sinônimo de atraso (uma vez que se chocava com o projeto de
construção de um país movido pela indústria moderna), passou,
cada vez mais, a servir como elemento legitimador desse projeto.
O resultado, contudo, tem sido questionável, uma vez que
reforça um sistema produtor de exclusão e desigualdades sociais.
Conforme destaca Altieri e Yurjevc (1991), a modernização aumentou a produtividade agrícola e a produção total, mas trouxe
consequências ambientais e sociais negativas para muitas regiões.
Ela, inclusive, não beneficiou os agricultores pobres da América
Latina.
O cenário de redução da atuação do Estado e a aproximação da Embrapa com as empresas privadas consolidaram um
padrão competitivo e internacional de atuação da empresa. A
captação de recursos foi legitimada pelo discurso de que as ino319
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vações tecnológicas relacionadas à agricultura se dinamizarão se
o setor privado estiver presente. Esse estreitamento de laços afastou mais ainda a possibilidade da agenda de pesquisa da Embrapa focar também no agricultor familiar e em um novo padrão de
produção. Isso porque, conforme apontado anteriormente, o uso
do conceito de “desenvolvimento sustentável” pareceu estar atrelado mais a uma estratégia comercial do que a uma estratégia de
desenvolvimento nacional de longo prazo.

Os programas institucionais da Embrapa para a agricultura
familiar nos anos 2000
Este item apresenta os programas institucionais da Embrapa
e verifica como a agricultura familiar foi incorporada nos objetivos
estratégicos e programas de pesquisa implementados por ela.
A retomada de uma “consciência” sobre a prerrogativa de
uma agenda de pesquisa orientada à agricultura familiar e a uma
nova matriz tecnológica se deu nas diretrizes do Programa de
Governo do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2002, apresentado na campanha presidencial.
Em 2003, o Partido dos Trabalhadores (PT) saiu vencedor
das eleições federais e assumiu o governo do país. O pesquisador
da Embrapa, Clayton Campanhola, foi nomeado diretor-presidente dessa instituição. No seu discurso de posse, Campanhola
expressou que o papel da Embrapa, a partir daquele momento,
seria de atuar também sobre os segmentos sociais do campo até
então excluídos ou apenas marginalmente contemplados.
Conforme exposto no pronunciamento, a Embrapa reconhecia a importância da agricultura familiar para a economia
nacional e, portanto, priorizaria também esse segmento no que
se refere à transferência de tecnologia. Para alcançar a materialização de suas prioridades, a Embrapa atuaria em três vertentes.
A primeira estaria voltada às atividades de P&D, direcionadas
aos agricultores familiares, assentados da reforma agrária e pe-
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quenos empreendedores rurais, que apoiassem o seu fortalecimento e o desenvolvimento local. A segunda seria orientada às
atividades de P&D relacionadas ao agronegócio, com foco na exportação e no mercado interno, e no desenvolvimento de tecnologias “ambiental e socialmente éticas”. Por fim, a terceira vertente
consistiria em pesquisas inovadoras em termos estratégicos, tais
como métodos de monitoramento e avaliação de efeitos sociais
e ambientais de tecnologias e processos produtivos e estudos de
apoio à formulação de políticas públicas para o desenvolvimento
rural (Embrapa, 2003).
A tônica do discurso inspirava a normativa da construção
de uma Embrapa plural e com atuação simétrica com relação ao
agricultor familiar e ao agronegócio. Ressaltava a importância
dos esforços no sentido de ampliar a produtividade, mas também
do imperativo de incorporar a agricultura familiar e os assentados da reforma agrária na agenda da Empresa. A perspectiva não
era a de romper com o modo de produção atual, apenas torná-lo
mais preocupado com questões de impacto ambiental, geração de
emprego e renda, valorização das mulheres e jovens do campo, e
com a inclusão do agricultor familiar. A ideia fundamental era a
de que “não basta apenas ampliar a produtividade agropecuária,
é preciso incorporar os excluídos do campo ao processo de desenvolvimento” (Campanhola, Nunes, Schaun, 2003, s/p).
Apesar do discurso não versar sobre a reorganização da pesquisa e de uma nova matriz tecnológica, contemplados no Programa do Governo Lula 2002, há elementos comuns entre eles,
em especial, no que se refere à importância conferida à agricultura familiar, a preocupação ambiental, a ampliação da participação de outros atores, como os movimentos sociais, na definição
de prioridades de pesquisa, o reforço na construção de arranjos
institucionais locais e o desenvolvimento de práticas agroecológicas voltadas prioritariamente aos agricultores familiares.
Outra questão digna de nota é que ambos os discursos diferenciam o desenvolvimento do agronegócio e o desenvolvimento
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da agricultura familiar como se eles não fizessem parte de um
mesmo processo. Se antes a Embrapa não diferenciava um segmento do outro, agora ela o fazia, separando-os em dois universos entendidos, por ela, como não conflitantes. Nesse discurso,
o uso de práticas agroecológicas deve ser prioridade, tendo em
vista o crescente mercado relativo a esse tipo de produto. Já em
outros documentos, o discurso é de que deve haver ética ambiental no uso dos transgênicos ou de insumos químicos para que seja
garantido o aumento da produtividade sem prejudicar o ambiente. Algo que, para muitos, é uma tarefa impossível.
Semelhantemente ao Plano Plurianual (PPA), o Plano Diretor da Embrapa (PDE) é o instrumento-base de gestão estratégica da empresa que estabelece as grandes linhas de orientação
para suas ações nos próximos anos. Com base nos cenários,
nas diretrizes da diretoria-executiva da Embrapa e de análises e
consultas feitas a pesquisadores e especialistas internos e externos, a empresa definiu sua missão, visão, objetivos e diretrizes
estratégicas para a ação no período 2004-2007, buscando consonância com as prioridades de Governo, expressas através do
PPA 2004-2007.
O IV PDE ressalta que sua missão é viabilizar soluções
para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no
agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de
conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade brasileira (Embrapa, 2004, p. 20).
Na versão preliminar do IV PDE, publicada em dezembro
de 2003, para incorporação de sugestões, o termo “agricultura
familiar” fazia ainda parte da missão da Embrapa. O texto era o
seguinte: “viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável
do espaço rural, com foco no agronegócio e na agricultura familiar, por meio de geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias”.
Analisando os dois documentos, percebemos que, enquanto
o segundo reconhece a diferença entre o agronegócio e a agricul322
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tura familiar, o primeiro obscurece as tensões constitutivas da
relação entre eles e incorpora na categoria agronegócio a agricultura familiar e os assentados da reforma agrária, conforme
é explicitado em nota de rodapé do documento. Aquele que é
o conflito fundamental na organização da produção no campo
simplesmente desaparece. Por meio desse recurso, a Embrapa cria
um discurso aparentemente plural e conciliatório.
O documento ressalta que essa missão será cumprida em
consonância com as prioridades de governo expressas pelo Plano Plurianual 2004-2007, enfatizando a segurança alimentar, as
expectativas de mercado e a qualidade do meio ambiente. No
documento preliminar, o termo utilizado no lugar de “segurança
alimentar” era “inclusão social”. Outra subtração de termos por
um mais aderente ao projeto da instituição.
Para cumprir essa missão, o IV PDE detalha a visão da empresa para tal em quatro eixos: 1. excelência, adequação e oportunidade de sua contribuição técnico-científica para a sociedade; 2. apoio à formulação de políticas públicas e capacidade de
articulação nacional e internacional para a sustentabilidade do
espaço rural e do agronegócio; 3. contribuição para a redução
dos desequilíbrios regionais e desigualdades sociais e para a gestão sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais; 4. obtenção de resultados e soluções eficazes com custos competitivos
(Embrapa, 2004, p. 21).
Já no documento preliminar, outras visões que foram subtraídas aparecem, enquanto algumas foram reescritas, tais como:
1. “oferecimento de soluções tecnológicas adequadas e oportunas
para os mercados e para a sociedade” foi reescrita para “obtenção de resultados e soluções eficazes com custos competitivos”;
2. “apoio à formulação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do espaço rural” foi reescrita por “apoio à
formulação de políticas públicas e capacidade de articulação nacional e internacional para a sustentabilidade do espaço rural e
do agronegócio”; 3. “contribuição para ampliar as capacidades
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produtivas e de inserção nos mercados das populações vivendo
em situação de pobreza no espaço rural” foi retirada.
Seu foco de atuação, no PDE preliminar, priorizaria, então,
a P&D orientada para o desenvolvimento sustentável do espaço
rural brasileiro, para a eficiência e competitividade do agronegócio, para o fortalecimento da agricultura familiar e para a redução da pobreza.
Já o IV PDE – o oficial – divide sua atuação em duas frentes:
mercado e produtos. A primeira – mercado – trata da captação
das necessidades do mercado, ou seja, de prospecção de demandas. A partir da apreensão da necessidade do mercado, a empresa
buscará desenvolver conhecimentos e tecnologias aplicados a ela
a fim de promover a competitividade do agronegócio. A segunda
frente – produtos – se refere à conversão do conhecimento em
produtos passíveis de viabilizar soluções o desenvolvimento do
espaço rural brasileiro e sua sustentabilidade.
Para estruturar as ações e organizar os recursos necessários
para a implementação dos objetivos e diretrizes estratégicas, o
IV PDE propôs seis projetos estruturantes e integrativos: Projeto
1 – Gestão de PD&I, trata do aperfeiçoamento do Sistema Embrapa de Gestão; Projeto 2 – Transferência de Tecnologia e Comunicação; Projeto 3 – Desenvolvimento organizacional; Projeto
4 – Gestão de Pessoas; Projeto 5 – Orçamento e Finanças; Projeto
6 – Infraestrutura.
Por conta do foco deste trabalho, analisamos apenas o projeto 2. Este tem como objetivo “abranger novas ênfases e oportunidades, adaptar-se a tecnologias de comunicação emergentes,
atender demandas da sociedade e veicular resultados, com rapidez, aos vários segmentos da clientela” (Embrapa, 2004, p. 35).
Essa necessidade em ser eficiente na comunicação e na veiculação
dos resultados produzidos na Embrapa demonstra a separação
entre produção do conhecimento pelo pesquisador – detentor de
conhecimento – e sua aplicação posterior pela sociedade “leiga”.
Esse modelo de transferência tem sido, já há algumas décadas,
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combatido por diversos críticos, muitos dos quais associados
ao movimento da Tecnologia Apropriada, Tecnologia Social e
Agroecologia.
Convém, ainda, destacar o uso do termo “clientela” nos documentos oficiais. Nesse caso, há uma clara reprodução da lógica
apresentada fortemente a partir da década de 1990, conforme
visto anteriormente. Quando o Estado se torna um provedor de
serviços, como tende a ser nesse novo contexto, o cidadão se torna um simples cliente. A lógica da relação Estado-sociedade é, assim, reduzida àquela que existe entre uma empresa e a pessoa que
paga por seus serviços. A Embrapa parece ter incorporado esse
elemento da reforma do Estado sem oferecer muita resistência.
No que se refere à transferência de tecnologia para a agricultura familiar, o IV PDE estipula que a Embrapa deverá reavaliar
a política de transferência de tecnologia da empresa, identificar
e adotar métodos e veículos de comunicação que respondam aos
interesses do segmento e às condições do agricultor, tais como:
criação de portal para acesso à informação pelo cidadão, uso
de televisão, rádio, educação a distância etc. Ou seja, o entendimento é semelhante ao modelo de transferência utilizada desde
a década de 1970, com a preocupação em utilizar mecanismos
adaptados à realidade desse segmento para que a transferência de
conhecimento ocorra. Outra ação se refere à promoção de estudos e estímulo a parceiras para implementação de programas relativos ao desenvolvimento das capacidades produtivas dos agricultores familiares em situação de risco social (Embrapa, 2004).
No PDE preliminar, o primeiro projeto era relacionado à
agricultura familiar e tinha como ação prioritária criar um macroprograma que lidasse com as questões de desenvolvimento
desse segmento e de territórios, implementando projetos multi-institucionais de caráter interdisciplinar. Além disso, o “Projeto
de transferência de tecnologia e comunicação” era chamado de
“Transferência de tecnologia e socialização do conhecimento”.
Esta denominação mostrava que a ideia de transferência deveria
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vir acompanhada de metodologias participativas, a fim de que
ocorresse mais uma apropriação do conhecimento do que transferência.
Analisando as diretrizes do documento, e com base na trajetória da instituição, destacamos algumas questões que claramente determinam a atuação da Embrapa. A primeira está relacionada à utilização da prospecção de cenários como elemento
orientador de sua atuação. Tendo em vista que os cenários são
prospectados com base na agenda de pesquisa internacional,
esta passa a ser o foco estratégico de suas ações. A partir desses
cenários, o sistema de gestão de pesquisa e de desenvolvimento e o processo de gestão do conhecimento são readequados. A
preocupaçãocom o que os centros de pesquisas dos países centrais estão desenvolvendo nos remete à criação da Embrapa e é
exemplificado, nos dias atuais, a partir da criação dos laboratórios no exterior, em especial, nos Estados Unidos e na Europa.
A segunda está, em alguma medida, conectada com a primeira questão e diz respeito ao alcance de níveis de excelência
a partir do fomento à pós-graduação, da progressão por mérito
e da avaliação da eficiência e eficácia da atuação das equipes
gerenciais. Este está intrinsecamente pautado em um modelo híbrido que contempla características da universidade e da empresa. Mantém características de um modelo universitário, porque
prevalecem, ainda, os mecanismos de recompensa típicos da academia, como o “efeito Mateus”: quanto maior for a titulação do
pesquisador, suas publicações e os projetos por ele desenvolvidos,
maior será a chance de ter novos projetos aprovados. Um pesquisador envolvido com uma área de conhecimento de relevância internacional (mesmo que não local) também terá mais chances de
mérito e de ter um laboratório reconhecido por sua “excelência”
do que outro que trabalha com outra área.
Porém, pode-se verificar na Embrapa a existência de outros
elementos tipicamente associados ao mundo empresarial, a começar por termos e rotinas que nela têm se estabelecido. Mas há
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aspectos mais concretos dessa aproximação para com a empresa
privada, como a prática de avaliação da gestão das equipes gerenciais, uma forma de monitorar seu desempenho.
Por fim, a terceira questão se refere à prerrogativa da instituição, em especial a partir da década de 1990, em se preocupar permanentemente com a captação de recursos. Um exemplo
disso é que uma das diretrizes do PDE 2004-2007 da Embrapa
ressalta a importância da atitude pró-ativa e indutora dos pesquisadores e da instituição na captação de recursos.
Analisando o IV PDE à luz do discurso de posse do diretor-presidente, Clayton Campanhola, constata-se um movimento de
deslocamento do foco da agricultura familiar. Até a elaboração
final do Plano, diversas versões preliminares foram esboçadas. Em
uma dessas versões, publicadas em dezembro de 2003, percebe-se
que ela é coerente com o discurso no que se refere à incorporação
da agricultura familiar enquanto um segmento que, por suas especificidades, demanda tecnologias e metodologias compatíveis com
as necessidades específicas e com a realidade em que vive. Entre
essa versão e a redação final do plano, foi verificado um movimento de descaracterização da agricultura familiar, que passa a
ser reconhecida como parte do conceito de agronegócio, conforme
apresentado anteriormente. Esse fato traz um forte indício de que
a racionalidade fundadora da Embrapa ainda predomina na instituição e que esta, independente das propostas do Governo Federal,
traçará suas diretrizes de forma relativamente autônoma.
A ação relacionada à agricultura familiar – destacada no
Objetivo Estratégico 3 do IV PDE – foi reduzida ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias que contribuam para
a sua inserção social e econômica bem como das comunidades
tradicionais e dos pequenos empreendimentos no V PDE 20082011. A perspectiva agroecológica, a participação dos agricultores no processo decisório, assim como a construção de tecnologias a partir de metodologias participativas, são questões que
não apareceram nesse plano.
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Observa-se que, ao longo desses oito anos, pelo menos no
discurso, o segmento da agricultura familiar foi perdendo espaço dentro da Embrapa. Torna-se evidente que algumas questões
levantadas no primeiro discurso pós-posse do novo governo não
entraram na agenda decisória, ou seja, não aparecem no IV PDE.
O agricultor familiar foi descaracterizado, sendo confundido
com agronegócio ou com pequeno produtor. Já no V PDE, a agricultura familiar foi reduzida a apenas uma ação de um objetivo.
Com a perspectiva de mudanças nas estruturas ideológicas, grupos de pesquisadores e até centros de pesquisas se viram
frente a um possível redirecionamento da agenda de pesquisa
da Embrapa. Entretanto, já no momento da conformação da
agenda decisória – IV PDE – conflitos foram visualizados. Entre o início do processo de elaboração, pouco participativo, e a
publicação do plano oficial, foi verificado que apenas questões
relacionadas ao tema da agricultura familiar foram retiradas.
É perceptível o mesmo modus operandi de conflito encoberto.
Não há recusa em trabalhar com agricultura familiar, mas ao
considerá-la como agronegócio, é visível o processo de deslegitimação e enfraquecimento do tema e dos grupos com ele envolvidos.
A incorporação da agricultura familiar como parte do
agronegócio reforça a ideia de um único modelo de desenvolvimento científico-tecnológico e mascara o longo debate sobre neutralidade e determinismo da tecnociência. Sendo a tecnologia um
instrumento portador de valores, é necessário que o agricultor
familiar impute seus valores no desenvolvimento de tecnologias
e práticas apropriadas às suas atividades. Valores esses que, muitas vezes, são conflitantes com a monocultura, o uso de insumos
químicos e o plantio em linha reta, por exemplo. Isso porque a
agricultura familiar está inserida em um contexto diferente do
médio e grande produtor: sua produção é, em parte, para subsistência, é menos degradante ao meio ambiente, mais intensiva do
uso massivo de trabalho manual etc.
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Como foi descrito no início deste item, a Embrapa divide
sua atuação em macroprogramas, a partir da estruturação das
diretrizes e objetivos estratégicos. No V PDE 2008-2011, os macroprogramas foram: Macroprograma 1 (MP1) – Grandes Desafios Nacionais; Macroprograma 2 (MP2) – Competitividade e
Sustentabilidade; Macroprograma 3 (MP3) – Desenvolvimento
Tecnológico Incremental; Macroprograma 4 (MP4) – Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial; Macroprograma 5 (MP5) – Desenvolvimento Institucional; e Macroprograma
6 (MP6) – Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural.4
Os projetos desses macroprogramas são financiados por recursos orçamentários da Embrapa, recursos extraorçamentários,
recursos de terceiros, na forma de convênios, contratos e prestações de serviços, bem como por outras fontes externas, como repasse do Governo Federal, que financiam atividades da Embrapa.
A título de exemplificação, analisamos alguns recursos destinados a eles em 2009 e 2010. Em 2009, houve duas chamadas
abrangendo quase todos os macroprogramas, exceto o MP 5. A
primeira chamada – Edital 02/2009 – contemplava um valor total de R$ 27,5 milhões a ser dividido entre os macroprogramas
da seguinte forma: R$ 20 milhões serão destinados ao MP1 e
MP2; R$ 2 milhões será destinado ao MP3; R$ 4 milhões ao
MP4 e de R$ 1,5 milhão ao MP6.
A segunda chamada global – Edital 06/2009 – destinou R$
34,8 milhões para financiar projetos do MP1, MP2, MP3, MP4
e MP6. Do total desses recursos, R$ 12 milhões se referiam ao
4

No que diz respeito ao macroprograma 6, este busca contribuir com o suporte científico e tecnológico coordenado pela Embrapa, para a valorização
das unidades familiares de produção, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social. Esse macroprograma conta com apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa
Agropecuária (Consepa).
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MP1, R$ 12 milhões ao MP2, R$ 2,4 milhões para o MP3, R$
6 milhões ao MP4 e R$ 2,4 milhões ao MP6. No mesmo ano, foi
realizada outra chamada (Edital 07/2009) exclusivamente para
projetos em rede relativas ao MP2, com total de recursos no valor de R$ 8 milhões.
Os Editais 04/2009 e 08/2009 se referiam aos projetos de
desenvolvimento institucional (MP5) e destinavam, respectivamente, R$ 3 milhões e R$ 4 milhões para eles. O Edital 09/2009
também foi divulgado em 2009 e se referia a um Termo de
Cooperaçãoentre a Embrapa e a Petrobras, destinando R$ 20
milhões para projetos na área de agroenergia. Outras duas chamadas referentes a projetos do MP 2 foram os Editais 05/2009
e 10/2009, com recursos no valor total de R$ 10 milhões cada,
oriundos de convênio Embrapa e Monsanto. O edital 03/2009
também acolhia propostas de projetos referentes ao MP2 e destinava R$ 12 milhões para eles.
O macroprograma 6 foi o que menos recebeu recursos de
chamadas da Embrapa em 2009 (R$ 3,9 milhões). Ele fica atrás,
em termos de montante de recursos recebidos, até de macroprogramas secundários, como o de desenvolvimento institucional.
Esse é outro diagnóstico importante da forma como a Embrapa reage à inclusão de um macroprograma que não condiz com
aquilo que ela julga ser sua função. A incorporação ocorre na
prática, mas a destinação de recursos para viabilizá-lo não ocorre com a mesma pluralidade que os outros.
No ano de 2010, de forma semelhante ao ano de 2009, foi
realizada uma chamada – Edital 06/2010 – para projetos no valor total de R$ 37 milhões. Desse total, R$ 4,3 milhões foram
destinados ao MP1; R$ 21,2 milhões ao MP2; R$ 2,5 milhões ao
MP3; R$ 6,4 milhões foram destinados ao MP4 e R$ 2,4 milhões
ao MP6. Verifica-se que o orçamento relacionado ao MP 6, em
comparação com os outros programas, não aumentou.
Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) empenhou em 2010, segundo o Balanço Ge330
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ral da União (Brasil, 2010), R$ 430,11 milhões no programa orçamentário “Pesquisa e Desenvolvimento para Competitividade
e Sustentabilidade do Agronegócio” e destinou R$ 240,21 milhões, dos quais foram empenhados R$ 67,77 milhões e liquidados R$ 108,89 milhões, para o Programa Desenvolvimento da
Agroenergia. Enquanto isso, foram investidos R$ 31,3 milhões
para o programa orçamentário “Pesquisa e Desenvolvimento
Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social”, sendo
que apenas deste total, R$ 18,8 milhões foram executados (Brasil, 2010). Este programa, orientado à inserção social, também
financia projetos de pesquisa relacionados à agricultura familiar
e aos assentados da reforma agrária.
De acordo com Vasconcelos (2009, p. 8), as “resistências, as
prioridades na alocação de recursos humanos e financeiros, os instrumentos de gerenciamento institucionais que, em última instância, indicam a persistência de uma visão de mundo que acredita na
universalidade dos produtos resultantes do fazer científico”, configuram desafios na implantação efetiva do macroprograma 6.
Essa marginalidade do tema da agricultura familiar dentro da Embrapa também pode ser espelhada na quantidade de
grupos de pesquisa que trabalham com ele. Marques, Silveira e
Córdova (2006), ao analisar os grupos de pesquisa inscritos no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, apresentam que dos
238 grupos de pesquisa na Embrapa, 16 são grupos engajados
com agricultura familiar, demonstrando, assim, o baixo comprometimento com o tema e com uma proposta de desenvolvimento de tecnologias e práticas apropriadas às atividades desse
segmento. Entretanto, verificou-se um crescimento na adesão de
pesquisadores a esses grupos. No censo dos grupos de pesquisaas
de 2004, identificou-se a participação de 133 pesquisadores da
Embrapa, número superior aos dos anos anteriores (Marques,
Silveira e Córdova, 2006).
Em relação às unidades da Embrapa, os autores constatam
uma concentração desses grupos de pesquisas em quatro unida331
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des do Nordeste (quatro grupos e 21 pesquisadores), em três unidades da região Norte (seis grupos e 35 pesquisadores) e em três
unidades do Sudeste (quatro grupos e 39 pesquisadores). É importante assinalar que, no Diretório de Grupos de Pesquisa, estes
são localizados nas unidades nas quais seus líderes trabalham,
podendo assim não representar a realidade efetiva com a qual
operam (Marques; Silveira; Córdova, 2006).
Além da análise dos grupos de pesquisas, foram analisados
os Planos Diretores das Unidades, das 45 unidades de pesquisa
e de serviços da Embrapa e os projetos desenvolvidos a partir
deles, a fim de perceber como esses planos incorporaram as diretrizes do PDE. Verificou-se que, das 45 unidades, apenas sete, de
fato, citaram o segmento da agricultura familiar em sua atuação.
É apenas um indício da pouca adesão das unidades ao tema.
Além do engajamento dessas unidades, é importante destacar um avanço: a elaboração do Marco Referencial em Agroeco
logia pela Embrapa e publicado em 2006. Esse documento foi
elaborado a partir de uma solicitação da diretoria-executiva da
instituição e, com base nesse pedido, um grupo de trabalho de 16
pesquisadores da Embrapa foi conformado a fim de elaborá-lo.
Esse marco referencial busca não só abordar academicamente o
debate sobre o conceito de agroecologia, mas busca estruturar
uma abordagem metodológica de pesquisa, desenvolvimento e
inovação em agroecologia. Ou seja, a preocupação é com a participação efetiva do agricultor no processo de construção do conhecimento. A despeito da importância do Marco, ele não traz
nenhuma proposta normativa de como introduzir o tema agroecologia na própria agenda de pesquisa da Embrapa e de como
superar a forma tradicional de pesquisa.
De forma geral, a Embrapa não privilegia uma agenda de
pesquisa orientada à agricultura familiar, a agroecologia e outros temas correlatos. Ao contrário, ela tenta constanteamente
obscurecer o segmento ao inseri-lo dentro do conceito do agronegocio nas grandes diretrizes da Embrapa.
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Considerações finais: um breve balanço
Por meio da reconstituição da trajetória dessas políticas e
das ações da Embrapa, focando, sobretudo, no período mais recente (anos 2000), e apoiando-se na análise de política, que explicita os discursos e os aspectos políticos envolvidos na materialização das políticas públicas, foi possível identificar algumas
dinâmicas interessantes.
A incorporação da agricultura familiar como parte do agronegócio reforça a ideia de um único modelo de desenvolvimento
científico-tecnológico e mascara o debate sobre neutralidade e
determinismo da tecnociência. Sendo a tecnologia um instrumento portador de valores e interesses, é necessário que o agricultor
familiar impute seus valores no desenvolvimento de tecnologias
e práticas apropriadas às suas atividades. Valores esses que são
conflitantes com a monocultura, o uso de insumos químicos e
plantio em linha reta, por exemplo. Isso porque a agricultura familiar está inserida em um contexto diferente do médio e grande
produtor: sua produção é, em parte, para subsistência, é menos
degradante ao meio ambiente, mais intensiva do uso massivo de
trabalho manual etc. Sendo C&T neutras, percepção hegemônica em instituições de pesquisas, a mesma pesquisa que favoreceria o agronegócio é também a que beneficiaria a agricultura
familiar. A incompatibilidade, no pior dos casos, poderia ser resolvida por meio de uma redefinição de escala. Sabe-se, contudo,
que a questão não é essa.
A dificuldade em implementar mudanças decorre da cultura institucional da Embrapa e do perfil de seus quadros de pesquisadores. A lógica de funcionamento dessa instituição sempre
esteve orientada para a produção agropecuária intensiva em conhecimento tecnológico convencional, apropriada ao agronegócio, e subordinada a uma agenda de pesquisa dos países “desenvolvidos”. Essa lógica configurou o perfil dos quadros de seus
pesquisadores e, de certa forma, continua atuando neste sentido.
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Entre a dimensão especificamente política do problema aqui
apresentado e sua dimensão cognitiva, é expressivo o tamanho
do desafio que se coloca frente ao desenvolvimento de ações para
a agricultura familiar, assim como para a agroecologia. Trata-se
de uma disputa extremamente árdua, porém, necessária. Espera-se em alguns grupos isolados no âmbito do governo federal e
da Embrapa e, especialmente nos movimentos sociais, canais de
resistência e de proposição de fundamental importância para alavancar o debate e as ações relativas à agricultura familiar.
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Pastoreio Racional Voisin – PRV:
fundamentos e aplicações
Luiz Carlos Pinheiro Machado
Dario Fernando Milanez de Mello

Quando encontramos um fato em oposição à teoria reinante, é necessário aceitar o fato e abandonar a teoria, ainda que esteja sustentada por
grandes nomes e seja geralmente adotada.
Claude Bernard (1813-1878)

Introdução
O Pastoreio Racional Voisin (PRV) é um método de uso e
manejo dos pastos, baseado nas quatro Leis Universais do Pastoreio Racional, criadas por André Voisin (1956) que, por sua
vez, são a materialização dos princípios da fisiologia vegetal na
prática da criação de herbívoros alimentados a pasto. É também
o método mais moderno, mais eficiente e mais econômico para
produção de leite, de carne, de lã, de pele ou de trabalho, à base
de pasto.
No processo produtivo, entretanto, dinâmico e dialético, há
uma evolução constante, produto da pesquisa, sempre necessária, e de experimentação empírica, por vezes sábia, mas nem sempre aceita. Por isso, os textos originais de André Voisin, clássicos
inquestionáveis, sem dúvida, devem ser estudados considerando
o contexto histórico em que foram criados.
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A humanidade defronta-se com problemas os mais diversos, do ponto de vista da produção de alimentos, além do fato
doloroso da existência de quase um bilhão de famintos (ONU,
2009). Desconsiderando como causa também a falta de poder
aquisitivo de boa parte da população, é preocupante a sequela
deixada pela fracassada “revolução verde” e que tem a ver com
essa situação degradante: a erosão consome 2.420 de toneladas
de solo por segundo (ONU/FAU, 2009, 2007, 2006), a desertificação avança 1.370 ha/hora e, se no ano 2000, com 6 bilhões de
habitantes tínhamos 0,2 ha de solo agricultável/habitante, para
2050 prevê-se 8,6 bilhões de seres humanos, uma disponibilidade de apenas 0,6 ha/habitante (FAO, 2006).
O quadro é preocupante e as responsabilidades da produção indicam a necessidade de atender à qualidade biológica dos
alimentos, na quantidade da escala humanidade.
É nesse contexto que o PRV vem se sobrepondo porque, ao
proteger a natureza, de onde saem os alimentos, também gera
produtos limpos em quantidades crescentes, graças ao melhoramento dos solos e maximização dos rendimentos por área. Em
outras palavras, o PRV pode ser um importante fator para minimizar a penúria alimentar humana. Esta a sua perspectiva, se
realizado com disciplina, persistência e presença humana. E também, a sua responsabilidade.

O que é PRV?
Como já afirmado, o Pastoreio Racional Voisin (PRV) é um
método de uso e manejo dos pastos baseado nas quatro Leis Universais do Pastoreio Racional enunciadas por André Voisin.
Em 1980, o Instituto André Voisin (IAV),1 entidade sem
fins lucrativos, foi fundado em Porto Alegre/RS , para difundir
as posições do gênio francês. Já havia várias iniciativas buscan1

Declarado de Utilidade Pública – pelo Decreto 23.131, de 7/6/1974, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
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do obter melhores rendimentos no uso dos pastos. Foi quando
criamos a expressão P – Pastoreio – R – Racional – V – Voisin:
porque o método implica a presença humana; Racional – porque
as ações no manejo de pastos sempre dependem de uma avaliação
racional, de raciocínio. Voisin – para perpetuar o nome de André
Voisin, o genial criador das Leis Universais de Pastoreio Racional
e evitar que aventureiros se apropriassem do seu nome.
Assim como existe as Leis de Newton e de outros sábios,
consagram-se as Leis de Voisin.

Pastoreio Rotativo e PRV
– Não, porque o PRV pressupõe o respeito aos tempos variáveis e imprevistos: tempos de repouso, tempos de ocupação
sempre variáveis e dependendo de uma série de condições de solo,
de espécies forrageiras, do clima, da administração humana, enfim de inúmeros fatores que o humano avalia para movimentar o
gado, para a troca de parcelas, sempre sem atender a uma ordem
prévia. É a “arte de saber saltar”.
O pastejo rotativo, ao contrário, segue uma ordem pré-estabelecida de uso das parcelas, com tempos de ocupação fixos e
não atende aos diversos fatores considerados no PRV.
PRV e pastejo rotativo não são sinônimos e, de certo modo,
se contrapõem.

PRV pode alimentar a humanidade
O professor Pinheiro Machado Filho, coordenador do Leta-UFSC, fez uma interessante simulação da demanda e atendimento de leite para o mundo. Segundo FAO (2010), a produção
mundial de leite é de 580 milhões de toneladas. Essa produção
ocupa uma área de 387 milhões de ha. Com uma produção de
leite a pasto, de 1.500 kg/ha. (há produções de 15 mil kg/ha em
PRV), são necessários 386 milhões de ha para suprir a produção
mundial. Como há 3,500 bilhões de ha de pastagens, a área para
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a produção de leite somente a pasto, representa apenas 12% da
área total das pastagens. A conclusão dessa simulação é que existe área para suprir a demanda humana de leite à base de pasto.
Igual raciocínio pode ser desenvolvido para a produção de carne
bovina a pasto. Em outras palavras, a potencialidade produtiva
das pastagens pode alimentar a humanidade em leite e carne,
dispensando-se os desumanos confinamentos para ambas as produções. Naturalmente que, para isso, há necessidade de profundas transformações econômicas e sociais. Mas a perspectiva é
favorável!
Em razão de suas vantagens produtivas e ambientais, o
PRV, nesses últimos 50 anos, tem se expandido pelos Estados
brasileiros e por inúmeros países – Chile, Uruguai, Argentina,
Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Nicarágua, Cuba, Panamá,
USA, Canadá, Espanha, França. Recentemente, o PRV desperta
a atenção de produtores europeus que estão vivendo dos subsídios oficiais, porque o produto de suas atividades produtivas é
deficitário em razão do custo crescente dos insumos industriais
e das máquinas. Paradoxalmente, o PRV vem se impondo, mais
pelo fracasso dos métodos convencionais, do que propriamente
por suas virtudes, ainda que reais.
A obra de Voisin foi escrita entre as décadas 1940 e 1950.
Desde essa época até os dias atuais, os avanços técnico-científicos
têm sido consideráveis. E, naturalmente, em que pese a correção e
perenidade das Leis Universais do Pastoreio Racional publicadas
em 1956, a sua aplicação tem recebido inúmeras contribuições.

PRV e Fisiologia Vegetal
A vida na terra depende da fotossíntese, reação que às expensas de energia solar, capta CO2 atmosférico e água do solo e,
nos estômatos foliares, por uma série de complexas transformações sintetiza a molécula de glicose. A energia radiante transforma-se em energia biológica, depois, também por uma série de
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reações igualmente complexas e essa energia é a base da subsistência dos seres heterotróficos. Esse mecanismo é a base da vida.
O PRV, ao maximizar o uso do produto da fotossíntese, o pasto,
produz, em consequência, os rendimentos produtivos mais elevados e, como não há o uso de agrotóxicos ou fertilizantes solúveis,
produz alimentos limpos, sem veneno.
As plantas, segundo a rota da fotossíntese, são classificadas em C3 e C4. As plantas C3, são todas leguminosas, temperadas, tropicais, e também todas as gramíneas temperadas. Já as
C4 são as gramíneas tropicais. Essa diferença é relevante, porque
as plantas C3 têm uma capacidade produtiva quantitativa menor
que as C4, mas qualitativa melhor: 1kg de MS do azevém, por
exemplo, planta C3, tem 3,17 Mcal de energia digestiva, enquanto uma digitaria, planta C4, tem 2,6 Mcal/kg/MS. Entretanto,
essa diferença qualitativa é compensada pela maior produção de
Ms/ha das C4. Uma das razões da diferença qualitativa a favor
das C3 é que seu conteúdo de parede celular, substância não digerida pelos ruminantes é menor. Como consequência, também o
manejo de uma C4 é mais sensível porque a lignificação, processo
que se acelera após o tempo ótimo de repouso2 , é mais rápido.
Assim, as plantas C4 produzem mais MS na unidade do
tempo; mas demandam mais atenção no manejo, no momento
de pôr os animais a pastorear, porque esse tempo é menor que
nas de C3 e o teor de conteúdo de parede celular, isto é, lignina
é maior.

A vida do solo, a base
Como já foi dito, é a base em que se fundamenta o processo
produtivo: quanto mais rica e diversificado e vida do solo maior
sua fertilidade, maior sua produtividade. O processo dinâmico

2

Tempo ótimo de repouso – TOR – é quando a planta está apta a ser pastoreada.
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da vida do solo chama-se biocenose e MO3 é o catalisador da biocenose. Assim, a MO assume importância básica no processo do
PRV. Há uma sinergia entre PRV e MO. À medida que aumenta o
nível de MO, melhoram as condições físicas, químicas e biológicas do solo; melhora sua produtividade. Atuar assim, incrementar o nível de MO do solo é um princípio básico do PRV. A MO
é importante não apenas por seu conteúdo em NPK, como quer
a agricultura reducionista; a MO é fundamental, seja com biocatalisadora, seja, principalmente, por auspiciar um incremento
na vida do solo, no conteúdo de microelementos, na estrutura do
solo, na descompactação do solo, na correção do pH, enfim em
diversas funções essenciais para a fertilidade do solo que é, afinal, o objetivo maior na produção agropecuária.
No PRV há uma significativa deposição de MO através dos
excrementos dos bovinos. Uma UGM4 excreta, em média, diariamente, 25 litros de urina e 14 kg de bosta. Se a parcela for usada
seis vezes ao ano, com dois dias de ocupação em cada uso e a
carga instantânea for de 150 UGM, tem-se:
49kgMO x 150 x (2x6) = 49 x 150 x 12 = 88.200 kg MO/
ano, ou 8,82kg MO/m²
Ou seja, poucas hortaliças recebem, anualmente, essa quantidade de MO!
Esta é a razão principal porque o PRV melhora a fertilidade
do solo: dialeticamente, essa quantidade transforma-se em qualidade, aumentando o povoamento de microorganismos do solo
que, por sua vez, vão estimular os processos básicos da trofobiose, da ação do gás etileno na nutrição das plantas e, finalmente,
na transmutação dos elementos.
A vida é o meio e o instrumento da recuperação e do incremento de fertilidade do solo. A MO é o catalisador da vida do
3
4

MO= Matéria orgânica
UGM – Unidade de Gado Maior, equivalente bovino usado por Voisin e que
representa um bovino de 500 kg.
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solo (Pinheiro Machado, 2010). Além dessa função, cada grama
de MO incrementada no solo fixa 3,67g C. Assim, é o solo o
principal reservatório de C da superfície terrestre, como também,
é a MO a principal fração do solo. Por outro lado, a MO tem
uma importante função-esponja: 1 kg de MS de bosta absorve
mais de 13 kg de água. É por isso que as matas ciliares devem ser
protegidas porque, na chuva, a MO absorve a água, que depois
é vagarosamente drenada para os cursos d’água. A destruição
das matas ciliares é uma das principais causas das enchentes que,
cada vez mais frequentemente têm assolado cidades e áreas marginais. A MO tem alto poder de resiliência5, e é a fração do solo
em mais alta CTC (Kiehl, 1985). O incremento e a proteção da
MO passa a ser, assim, o primeiro passo para uma agricultura
– animal ou vegetal – tecnicamente sustentável e agroecologicamente correta. As práticas que reduzem o teor de MO do solo-árido, grade, subsolador, derrubada de mata ciliar e ou outras –
são predadoras da natureza: assim é a agricultura convencional;
o PRV, ao contrário, incrementa o teor de MO do solo.
O cuidado com a vida do solo é a “pedra de toque” do PRV.
Isto implica condutas específicas: não se deve mover o solo, o
que significa não usar arado, grade, subsolador e outras práticas
que destroem a estrutura do solo e levam à sua compactação. Os
solos agredidos, com compactação em diferentes níveis, têm um
processo biocenótico limitado e, portanto, as bases cientificas do
PRV – trofobiose, ciclo do gás etileno no solo, transmutação dos
elementos – ou se desenvolvem insuficientemente e impedem a
expressão positiva do PRV. A figura 1 mostra um solo bem estruturado, onde há a penetração do ar e da água e onde há uma
intensa atividade biológica e fases da vida.

5

Resiliência – propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvido quando cessa a tensão causadora de uma deformação
elástica (Aurélio, 2004) – Elasticidade.
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Figura 1. “Relações tróficas entre diferentes grupos de organismos do solo que
são controlados pela acessibilidade de seus recursos. A ilustração representa
aproximadamente 1cm3 de microzona altamente estruturada, na superfície do
horizonte de um solo de pastagens” (Paul & Clarck, 1988).

Assim é com a trofobiose (Chaboussou 1980); a ação do ciclo
do gás etileno no solo (Widdonson, 1983); transmutação dos elementos (Kervran, 1972); (Mejiulin 1966); efeito saliva no crescimento do pasto (Reardon, 1976). Em cerca de 230 projetos, cobrindo
mais de 1.100 ha, além de milhares de pequenos produtores com a
participação do Leta6 e diversos técnicos produtores, há vários conceitos inovadores: elaboração de projetos de PRV. Novo conceito do
uso da água: a água vai ao animal e não o contrário; respeito ao bem
estar animal; proteção ambiental; uso de “escolinha” para aprendizado dos animais à cerca elétrica; evolução do rebanho; uso do alto
baixo; o pequeno no grande; conceito de indicadores e não “ervas
6

Leta – Laboratório de Etologia Aplicada, da UFSC, dirigido pelo prof.
LCPMF. Faz parte do Leta, o Núcleo de Pesquisas e Extensão em PRV.
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daninhas”; “rota da dependência” e enunciado da “lei de fertilidade crescente”; sombra nas parcelas; confinamento a campo; efeito
poda; roçadeiras biológicas; fenação e silagem na própria parcela.
Enfim, os enormes avanços e contribuições, produtos da vivência
do PRV em diferentes escalas e diferentes ambientes e realidades. O
pasto bem manejado, como é com PRV, é um extraordinário sequestrador de carbono. Por isso, é classificado como uma atividade agrícola de “baixo carbono”, objetivo buscado pela produção convencional, mas esta, sempre com resultados duvidosos. Com o PRV, a
questão passa a ser mais uma das suas muitas vantagens e virtudes.
O professor Mark Adams, decano da Faculdade de Agronomia da Universidade de Sidney, Austrália, comentando o resultado de suas pesquisas em pastos nativos, perto da “Snow
Mountains’’ (Gocher, 2009); disse: “Nós encontramos nos solos
saudáveis bactérias absorvendo mais metano por dia do que uma
vaca emite em um ano inteiro!” E conclui Adams: “Um hectare
de pasto retira ou oxida mais metano do que o gado produz em
um ano”. Além disso, o PRV aumenta o nível de MO do solo e
um grama de MO sequestra 3,67 gramas de C. Também por essa
via, o PRV produz efeitos positivos ao ambiente.

As raízes
As raízes são os principais reservatórios dos carboidratos
não estruturais e, por isso, os principais responsáveis pelo rebrote vigoroso e, por consequência, pela perenidade das pastagens.
Existe uma relação direta entre o desenvolvimento da parte aérea
e o volume de raízes. Na “aceleração fora do tempo”, há uma
redução progressiva da parte aérea, com o exaurimento, também
progressivo, do sistema radicular. Com o crescimento da parte
aérea, aumenta o volume das raízes, principal alimento dos seres
vivos do solo. Na microflora subterrânea, há de 8 a 20 t\ha de
seres. As bactérias estão entre 5 a 15 cm de profundidade (Klapp,
1977), e a maior parte das raízes situa-se nos primeiros 5 cm de
profundidade, como se vê na figura 2.
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Figura 2. Distribuição das raízes de uma pastagem de cinco anos, com
produção de 5 t/MS/ha a diferentes profundidades.
Profundidade das raízes

Porcentagem

0-5 cm

89%

5-10 cm

5,9% = 94,8%

10-15 cm

2,4%

15-20 cm

1,2%

20-30 cm

1%

30-40 cm

0,4%

40-50 cm

0,2%

Fonte: Klapp, 1977

Figura 3. Massa de raízes até 65 cm de profundidade após quatro anos
de pastoreio semanal (à esquerda) e após a utilização como pasto com
três cortes/ano (à direita) em um tapete de relva originalmente uniforme.
Reproduzido do original em alemão (Klapp, 4a ed. 1971).
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Voisin (1960), em Dinâmica das pastagens, menciona que
96% das raízes estão nos primeiros 10 cm. Cifras praticamente
iguais. Por outra parte, Hardy (1970 apud Vieira, 1975), registra
experimento estadunidenses, segundo os quais, as raízes de certos pastos formam, nos primeiros 10 cm, de 3,75 a 15 t de MS/
ha/ano, cifra por vezes superior à produção da parte aérea.
É relevante a importância do sistema radicular superficial,
tanto para os inconvenientes de uma compactação superficial,
como para a profundidade de incorporação de corretivos e fertilizantes, quando recomendáveis, que deve ser por cobertura,
sem movimentar o solo. Nos pastejos contínuos, há forte compactação superficial, que impede a penetração das raízes, que são
muito menores e esta é a zona de maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. Muito mais importante para as necessidades vitais das raízes é o fato de elas, por si próprias, não serem
capazes de elaborar suas próprias reservas, estando, portanto, na
dependência da importação de nutrientes assimilados pelas partes aéreas. Todos os anos, uma parcela das raízes morre e se decompõe, e a cada três ou quatro anos, todo o sistema radicular se
renova. Cada pastoreio provoca uma súbita redução da atividade
fotossintética e uma interrupção imediata do crescimento radicular. Indispensável, por isso, o necessário repouso subsequente
para que a “labareda do crescimento” reabasteça o sistema de
reservas e prepare a pastagem para um novo pastoreio. Na renovação anual das raízes, renova-se de cinco a seis toneladas MS/ha
(dados de Klapp, 1977, para a realidade de Rengen, Alemanha).
Os dados de Klapp são rigorosamente coincidentes com os
valores encontrados por Ribeiro (1993), E. E. Escambray (1994),
de Bargas (1997) e Rigotti (1999) e mostram o incremento dos
nutrientes no solo, quando a pastagem é bem manejada.

Fertilizantes corretivos e agrotóxicos
Ninguém melhor que Howard (1940) para abrir esta seção,
que poderá despertar alguma discussão: “Com o incremento de
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adubo artificial e o esgotamento das reservas originais de húmus,
contidas em todo o solo fértil, houve um acúmulo correspondente das doenças das plantas cultivadas e dos animais que delas se
alimentam”. Depois de 40 anos, Chaboussou (1980), apoiado em
numerosas pesquisas, principalmente do Inra francês, enuncia a
teoria da trofobiose, vulgarmente chamada “a doença produzida pelos agrotóxicos” e, acrescento, pelos adubos solúveis. São
muito fortes, hoje, os argumentos científicos que mostram os inconvenientes dos fertilizantes solúveis, especialmente no que diz
respeito à contaminação ambiental. Mais fortes ainda são os argumentos contra a sua deposição profunda.
No PRV, há um crescimento da fertilidade nos solos em decorrência da ativação da biocenose. Entretanto, há solos, ou tão
degradados, ou tão pobres, que demandam uma fertilização inicial. Essa fertilização, porém, tem por finalidade nutrir a vida do
solo, isto é, ensejar o desencadeamento de um processo biológico
que seja capaz de acionar a “hélice orgânica”.
Como foi discutido, cerca de 95% do sistema radicular está
a menos de 10 cm da superfície do solo e, como quem absorve os
nutrientes do solo são as raízes, é fácil concluir o equívoco que é
colocar corretivos e/ou fertilizantes em camadas profundas. Os
dados originais de Wiedemeyer, mostram que 92% do P e 79%
de K solúveis estão a menos de 10 cm de profundidade.
Quando se inicia um projeto a partir das análises de solo
convencionais e sempre conveniente fazer uma adubação de
base7, esta com 300 kg de P, sendo 150 kg com fosfato natural,
150 kg em fósforo solúvel; 10% de calcário da recomendação
convencional, a 100 kg de cloreto de potássio e 200 kg de nitrato
(não usar ureia). Esses fertilizantes devem sempre ser distribuídos por cobertura. Sem agredir o solo. Em solos muito agredidos
e subsequentes da agricultura convencional, é possível que seja
7

Para o uso correto de fertilizantes, quando necessários, consultar Voisin, A.
Adubos. Novas leis científicas de sua aplicação, Mestre Jou, São Paulo, 1973.
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necessário uma segunda fertilização, usando a metade das quantidades antes recomendadas, sem calcário.
Quanto aos agrotóxicos, normalmente em PRV não há a
ocorrência de parasitas, entretanto, como o ambiente em geral
está contaminado pode, eventualmente, ocorrer a presença de
parasitas. Se isto acontecer, a primeira providência é dar pastoreio a fundo na parcela, independente do estado vegetativo do
pasto, e se persiste a presença do parasita, aplicar um produto
biológico, com controle perifocal, isto é, localiza-se o ou os focos
e, a partir de seu perímetro para o centro, aplica-se o produto.

As bases científicas do PRV
Os sistemas agrícolas são energeticamente abertos, isto é,
há uma grande interferência externa no processo produtivo – espécie vegetal, chuva, ventos, predadores, características específicas de solo, latitude, altitude, ação antrópica, efeito de trânsito de
máquinas pesadas e tantos outros. De tal forma que, com a simples análise de NPK, quando há mais de 25 elementos presentes
nos vegetais e outro tanto nos animais, é temeroso pretender que
a simples análise destes elementos seja suficiente para recompor
o que as colheitas retiram do solo e da natureza. Em outras palavras, esse paradigma é insustentável e isto vem sendo comprovado pela paralisação do crescimento e dos rendimentos e pela
contaminação crescente do ambiente, onde a destruição da biodiversidade, pelos métodos convencionais, é o principal agravante.
Ao considerar-se abertos os sistemas agrícolas, a avaliação
e os seus processos, necessariamente, devem ser feitos sob outra
ótica que não seja o reducionismo de NPK.
Em outras palavras, a produção agrícola não é uma caixa
fachada, de onde as colheitas retiram NPK e as fertilizações artificiais as repõem. O processo é muito mais complexo e a PRV o
incorpora e o desenvolve, como uma etapa importante do processo dialético da produção, que é a agroecologia.
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O PRV se baseia em três pilares científicos: a trofobiose, a
ação do gás etileno no solo e a transmutação dos elementos.
A trofobiose

O francês Francis Chaboussou desenvolveu, na década de
1970, a teoria da trofobiose (trophos = alimento; bio = vida; ose
= movimento; desenvolvimento da vida pelo alimento), segundo
a qual a saúde das plantas é o produto do equilíbrio ou do desequilíbrio de sua nutrição através da relação entre a proteossíntese
(síntese das proteínas) e a proteólise (desdobramento das proteínas) nos tecidos vegetais. Essa relação influencia diretamente a
resistência ou a sensibilidade das plantas ao ataque dos agentes
parasitários – insetos, ácaros, nematoides, fungos, bactérias e vírus. Em solos férteis e equilibrados, as plantas têm resistência
natural ao ataque dos parasitos, pois o máximo de resistência
biológica é adquirida através de uma nutrição equilibrada. Aliás,
não é outro sentido da afirmação de Voisin: “as plantas são o reflexo do solo onde crescem, e os bovinos são o produto do pasto
que consomem”.
Os organismos “inferiores” – insetos, ácaros nematoides,
bactérias, vírus – segundo Chaboussou, têm equipamento enzimático insuficiente ou inexistente e, por isso, necessitam alimentar-se com nutrientes solúveis – aminoácidos livres, açúcares
solúveis e outros. Ademais, o parasito precisa encontrar no hospedeiro todos os elementos nutritivos de que necessita.
Nesse linha conceitual, Chaboussou afirma: “em definitivo é o equilíbrio proteossíntese/proteólise que condiciona o estado de resistência da planta, em relação aos seus diferentes parasitos”, isto é, com proteólise dominante, há sensibilização da
planta ao ataque do parasito; com proteossíntese dominante, há
estímulo da resistência no sentido da imunidade. O excesso de
aminoácidos livres e açucares solúveis no tecido vegetal atrai as
pragas e doenças.
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Os agrotóxicos e fertilizantes solúveis fazem uma iatrogenia (doença provocada pelo remédio), com a ruptura do equilíbrio planta/predador, estimulando a proteólise e inibindo a proteossíntese.
As carências minerais, especialmente de microelementos
– B, Cu, Zn e outros – provocam a inibição de proteossíntese,
resultando na acumulação de nutrientes solúveis, que são os alimentos essenciais dos parasitas, com o consequente aumento de
sua predação.
As plantas têm sensibilidades diferentes, segundo seu estágio
fenológico: na floração e nas folhas maduras parece haver maior
proteólise, com maior sensibilidade ao ataque dos parasitos.
A questão principal, assim, consiste em estimular a proteos
síntese das plantas, com a produção de substâncias mais complexas, afastando as pragas e doenças, como acontece em solos ricos
em MO humificada.
Ação do gás etileno no solo

O gás etileno é conhecido na agronomia convencional como
um catalisador para a maturação de frutos. Sua ação no solo,
porém, é desconhecida embora seja muito mais importante. Nos
solos bem estruturados, com boa porosidade e sem agressão anterior, nos microssítios que envolvem os pelos absorventes das raízes, onde se dá a absorção dos nutrientes pelas plantas, há uma
intensa atividade microbiana, com uma série de reações de oxirredução. Há uma sucessão de atividade das bactérias aeróbias e
anaeróbias: com o solo bem estruturado, repito, há uma entrada
de O2 e água, ativando a proliferação das bactérias aeróbias, que
se multiplicam rapidamente, até consumirem todo o oxigênio.
Cria-se um ambiente sem O2 e, então, as bactérias anaeróbias
se multiplicam intensamente, neutralizando a ação das bactérias
aeróbias sem, entretanto, destruí-las. As bactérias anaeróbias segregam o gás etileno. Em condições de aerobiose, os nutrientes
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existentes nos microssítios, P e S, por exemplo, se mantém imobilizados como sais complexos de Fe+3 férrico.
À medida que o nível de etileno no solo aumenta, os sais
férricos insolúveis são reduzidos a um estado ferroso – Fe+². O P
e o S que formaram parte do complexo de sal férrico se tornam
disponíveis para as plantas (Widdonson, 1993) que os absorveram. Com a entrada de O2, as bactérias aeróbicas são reativados
cessando a ação do etileno e os radicais ferrosos voltam a férricos e cessa a atividade do gás etileno. Esse mecanismo se sucede
permanentemente na natureza, nos solos bem estruturados e é
a forma como as plantas se nutrem no ambiente natural, onde e
quando não há fertilizações.
A transmutação dos elementos

Quando Kervran enunciou a teoria da transmutação dos
elementos, em 1950, o fez considerando-a “à baixa energia”, atribuindo aos microorganismos sua causa; após a publicação da
posição do soviético Miujilin, 1960, sabe-se que a transmutação
ocorre como consequência da radiação dos elementos, que emite
uma enorme carga energética: 9-1020 ergs, por grama radiada.
Isto ocorre também pela ação de bactérias e enzimas, segundo
esses autores. Este fato, entretanto, não descreve a posição de
Kervran, apenas a atualiza.
A transmutação biológica é uma teoria desenvolvida por
Kervran, nas décadas de 1950 a 1970, que propõe o deslocamento de um elemento a outro, ao nível de núcleo dos átomos, das
partículas de hidrogênio (H), de oxigênio (O), de carbono (C),
com a formação de novos elementos, através de: “reações subatômicas, que não pertencem à química, já que está em um estudo
ulterior, molecular; e não são também da física nuclear, pois há
uma nova propriedade da matéria, ainda não identificada” (non
encore aperçue auparavant).
Continua Kervran:
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Eu tinha, pois, um grupo importante de cerca de seis mil
análises, mostrando-me que a única explicação possível estava no deslocamento de +/- O por uma ação biológica,
e isso explicava uma enorme quantidade de enigmas, nos
quais eu pensava (formação das dolomitas no seio dos calcários, da sílica pelas diatomáceas nos lagos, onde não há
sílica... etc.). Me apercebi, então, por outro lado, que as
transformações de N eram reações subatômicas com H, O,
C e não deviam ser uma simples coincidência...

A teoria de Kervran explica fenômenos existentes na natureza, como por exemplo, a quantidade de cálcio existente no
pinto descascado é maior do que a quantidade de Ca existente no
ovo, antes de chocá-lo.
Para comprovar isso, comparou-se a quantidade de Ca do
ovo com o teor desse elemento no pinto recém-descascado, desprezando-se o Ca da casca, que não varia. Verificou-se um aumento de 4,92 vezes para o Ca do pinto em relação ao do ovo.
Foi controlada a composição da casca, e não houve alteração em
seu teor de Ca, o que significa que o aumento de CaO foi devido
a uma transmutação.
Kervran explica essa transmutação pela equivalência de números atômicos dos elementos, provocada pela ação biológico-enzimática e/ou bacteriana. Esse autor usa o símbolo :=: para
representar a equivalência de números atômicos.
No Projeto Alegria (Taquar/RS), como se vê na figura 4, em
38 anos, houve um incremento muito alto do fósforo no solo, que
passou de 0,96 ppm para 28 ppm, com um balanço altamente negativo entre o fósforo incorporado (até 1980 usou-se, a cada dois
anos, a incorporação de 200 kg/ha de fosfato orgânico em algumas parcelas) e o fósforo retirado no leite e nos animais de abate.
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Figura 4. Projeto Alegria: 1964-2002.
Componentes

1959

1993

MO – %

0,19

1,5

1,4

P solúvel – ppm

0,96

16,0

28,3

2,3

-

-

100

Traços

2,15

71

59

73

P total – ppm
K

1999
0,8

Fontes: Cidasc, 1999; UFRGS, 1993; AS/RS,1959.

Kervran descreve, em sua obra, numerosos exemplos de fenômenos de transmutação. Aliás, Darwin já em 1830, relatando
a expedição à Ilha de San Lorenzo, na costa chilena, também se
refere à transmutações, quando afirma: “Os sais resultantes, entretanto, devem ser de carbonato de sódio e muriato de cal. O último está presente, mas não o primeiro. A essa forma, sou levado
a crer que, de alguma maneira inexplicável, o carbonato de sódio
passou a sulfato! (p. 170, v. II, Charles Darwin, Ed. LPM, 2008).
A Sigmoide

A vida de qualquer ser vivo pode ser expressa graficamente
por uma curva em forma de S, uma sigmoide.
Figura 5. Representação gráfica
original de Voisin de suas
observações do crescimento
da pastagem após o final do
pastoreio: desenhou-se a
conhecida curva sigmóide, base da
formulação das leis universais do
pastoreio racional, com a definição
do ponto ótimo de repouso,
momento em que os animais
devem entrar nas parcelas para
pastoreá-las. Os dados referem-se
à Normandia, no Hemisfério Norte
(Voisin, 1956).
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Voisin, trabalhando em suas pastagens no Le Talou (Normandia/ França), mediu a produção de pasto por dia e por hectare. O resultado de suas medições foi transposto para um sistema
de eixos, de onde resultou a curva da figura 5 que mostra a produção em diferentes períodos de repouso.
Ao analisar essa curva, cujos dados são específicos para as
condições ambientais em que foram obtidos – primavera, maio-junho, da Normandia, 1954 – verificou-se:
– com seis dias de repouso, a pastagem havia produzido 480
kg de pasto verde/ha;
– com nove dias de repouso, 50% mais do tempo da primeira observação, havia 1.600 kg/ha, ou seja, 3,3 vezes mais;
– com 18 dias de repouso, a produção de pasto estava em
4.800 kg/ha, ou seja, com três vezes mais do tempo da primeira
observação, havia dez vezes mais pasto;
– finalmente, aos 27 dias, a produção era de 5.760 kg/ha, o
que determinou uma inflexão da curva, indicando que a pastagem encaminhava-se para a maturação.
A partir do sexto dia de repouso até o 18º, a curva tomou
um crescimento exponencial, que correspondeu à grande produtividade de pasto por unidade de tempo e que Voisin chamou de “labareda de crescimento”, período em que a captura
de energia radiante suplanta amplamente o gasto energético da
respiração, e as reservas das raízes são reabastecidas; a partir
do 18º dia, a intensidade de crescimento diminuiu, tendendo a
anular-se. Ao ponto em que termina a labareda de crescimento e se inicia o período de maturação, exatamente a esse ponto, Voisin chamou de ponto ótimo de repouso da pastagem, e
cuja identificação para a entrada do gado para pastoreio é um
fundamento básico do manejo racional dos pastos. A planta,
ao longo da sigmoide, não tem apenas mudanças quantitativas,
há modificações qualitativas também. A pastagem do início do
rebrote é pobre em fibras e rica em compostos nitrogenados
solúveis que podem provocar diarreia; a seiva está em proteóli355
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se. É comum ver pastagens cultivadas de inverno serem usadas
antes do seu ponto ótimo de repouso, com duplo dano para o
produtor: a disponibilidade de pasto para os animais é menor,
além de causar diarreia. Se o produtor esperar alguns dias, esses inconvenientes desaparecem. Já a pastagem no ponto ótimo
de repouso, além de produzir muito mais MS/ha, tem sua composição mais equilibrada, com um teor mais alto de fibras e o
nitrogênio se encontra sob a forma de aminoácidos, substâncias
mais saudáveis que os nitratos e nitritos; a seiva está em proteossíntese. Portanto, a composição bromatológica da pastagem
em seu ponto ótimo de repouso é superior.
Podem estar longe do potreiro em uso. Há que usar o que
está em ponto ótimo de repouso, independentemente, de sua localização. A este zig-zag na movimentação do gado, Voisin chama “a arte sobre saltar”.
O ponto ótimo de repouso e o reabastecimento do sistema de reservas

O início do rebrote de uma pastagem se dá, principalmente,
com a mobilização das reservas existentes na base das plantas, especialmente no sistema radicular. Os carboidratos não estruturais
são mobilizados para o início do rebrote da pastagem, que evolui e
adquire capacidade fotossintética, com a consequente formação de
carboidratos não estruturais. Esse processo vai acumulando energia na parte aérea até que haja um excedente. Este excedente migra
para a base da planta e para seu sistema radicular, reabastecendo
suas reservas e preparando-a para um novo pastoreio. Quando as
reservas estão reabastecidas em sua plenitude, eis o ponto ótimo de
repouso da pastagem, é o momento de ser pastoreada.
A figura 6, segundo Blaser (1990), ilustra esse processo.
Observando a curva das reservas das raízes verifica-se que, inicialmente, há uma queda, pois os carboidratos não estruturais
estão sendo mobilizados, transferidos para alimentar o rebrote
da parte aérea.
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Figura 6. Curva criada por Blaser (1982) ilustra a relação parte aérea/parte
subterrânea no processo de rebrote da planta.

Em plena labareda de crescimento, o excesso de energia
fixado pela fotossíntese é transferido às raízes, que vão reabastecendo suas reservas até a saciedade. Nesse ponto, a pastagem
está pronta para ser pastoreada pelos animais. O ciclo renova-se constantemente com a perenidade dos pastos, se o pastoreio
estiver sob o comando humano e for realizado no ponto ótimo
de repouso. Quando o tempo ótimo de repouso não é respeitado e a pastagem é usada antes do reabastecimento do seu sistema de reservas, há um esgotamento progressivo das reservas
da planta, produzindo-se a “aceleração fora de tempo”. É o que
acontece nos pastejos contínuos, onde os melhores pastos degradam, por serem pastados preferentemente pelos animais, havendo necessidade de reforma, de tempos em tempos. Quando
os tempos ótimos de repouso são respeitados e o pasto é comido
nesse ponto, sob a direção humana, como no PRV, as pastagens
são perenes.
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As Leis Universais do Pastoreio Racional
O PRV é regido por leis que, se obedecidas nas suas diretrizes gerais, permitem ao produtor obter máximos rendimentos
técnicos e econômicos, não só sem agredir ao ambiente, mas com
um balanço ambiental altamente positivo, mantendo elevado nível de sequestro de CO2 , como registrou Adams (2011) em suas
pesquisas em Sidney, além de promover a melhoria da fertilidade
do solo e corrigir a sua compactação (Casale, 2006).
O pastoreio é o encontro do animal com o pasto, conduzido
pelo humano. O ato de fazer pastar consiste em satisfazer plenamente as necessidades de um e do outro, com o intuito de viabilizar o máximo rendimento entre ambos. Em termos etológicos,
estabelece-se uma relação alelomimética entre a vaca e o pasto:
aquela necessita do pasto para sobreviver, deixando a saliva que
vai estimular o seu rebrote; e o pasto, base da sobrevivência da
vaca, precisa ser comido em seu ponto ótimo de repouso para
perenizar-se.
Para alcançar esse objetivo, Voisin estabeleceu quatro leis,
conhecidas como as Leis Universais do Pastoreio Racional, que
devem ser rigorosamente cumpridas.
Lei do Repouso

Foi a primeira lei enunciada por Voisin e estabelece:
Para que um pasto cortado pelo dente do animal possa dar
a sua máxima produtividade é necessário que, entre dois
cortes sucessivos a dente, haja passado tempo suficiente
que permita ao pasto:
a) Armazenar em suas raízes as reservas necessárias para um
início de rebrote vigoroso; b) Realizar a sua “labareda de crescimento”, ou grande produção de pasto por dia e por hectare.

O período de repouso entre dois cortes sucessivos será
variávelde acordo com a espécie vegetal, estação do ano, condições climáticas, fertilidade do solo e demais fatores ambientais.
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Os pastos C4 têm um crescimento muito rápido e apresentam uma grande sensibilidade à formação de parede celular,
que é composta principalmente por lignina. Sob o aspecto de
manejo, isto significa que o ponto ótimo de repouso, quando
se obtém a melhor qualidade nutritiva do pasto, tem curta duração nos C4, demandando, assim, maior atenção e observação
no uso das parcelas.
É importante destacar que o dano que se produz no sistema radicular, ao lhe dar pastoreio antecipado ao ponto ótimo
de repouso é irreversível, e muito superior ao que ocorre quando se pastoreia uma parcela passada. Por isso, sempre que haja
dúvidas para estabelecê-lo, é conveniente esperar, mesmo com
o risco de um pasto inferior, mas que assegure a persistência da
pastagem.
Lei da Ocupação

Refere-se ao tempo de ocupação da parcela, o qual, desde
que todo o pasto disponível seja consumido, quanto menor, melhor. Diz a lei do tempo de ocupação:
O tempo global de ocupação de uma parcela deve ser o suficientemente curto para que um pasto, cortado a dente no
primeiro dia (ou no começo) do tempo de ocupação, não
seja cortado novamente pelo dente dos animais, antes que
estes deixem a parcela.

A segunda lei é, na verdade, um corolário da primeira. Com
efeito, se o pasto é cortado duas vezes pelo dente do animal durante o mesmo período de ocupação da parcela, este pasto não
teve um período de repouso suficiente para atender o que determina a primeira lei. Logo, para que a primeira lei seja cumprida,
é necessário que a segunda também o seja. Somente um tempo
de ocupação curto, fará com que o gado não corte o rebrote do
pasto durante o mesmo período de ocupação. É essencial que os
animais não comam o pasto rebrotado, que é o primeiro passo
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para a aceleração fora de tempo e, evidentemente, para a degradação da pastagem.
Do ponto de vista prático, para evitar o corte do rebrote
do pasto num mesmo tempo de ocupação, ele não deve exceder,
segundo a espécie de pasto e a época do ano, de um a dois dias,
usando-se, naturalmente, altas cargas instantâneas.
As duas primeiras leis levam à seguinte conclusão: se existe um ponto ótimo para cortar o pasto, também há um tempo
ótimo para que o animal esteja pastoreando nele. Não há dúvida de que, na produção bovina, ocupações que não ultrapassem
um dia fornecem as produções mais altas8, sempre e quando
neste períodode tempo se tenha feito um pastoreio a fundo,
isto é, usando altas cargas instantâneas e, ademais, haja uma
viabilidade prática para a mudança diária dos lotes nos potreiros e para ter-se um lote para desnate, que terá as produções
individuais mais altas e, outro, para repasse, cujos ganhos ou
produção diários serão menores.
Estas duas primeiras leis referem-se ao pasto.
Lei do Rendimento Máximo

Cumpridas as duas leis antes enunciadas, os rendimentos
serão máximos, se observado que: “É necessário ajudar os animais de exigências alimentícias mais elevadas para que possam
colher a maior quantidade de pasto e que este seja da melhor
qualidade possível”.
A altura do pasto não deve ser considerada como regra
para estabelecer o ponto ótimo de repouso e sim o seu estágio
fisiológico.
Condições normais de clima permitem estabelecer uma referência, mas condições anormais podem levar a grandes enga8

No oeste de Santa Catarina (Santa Helena) há produtores familiares que
obtêm altas produções de leite a pasto – mais de 20 kg/leite/vaca/dia – ocupando três parcelas/dia, com altas cargas instantâneas.
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nos. Por exemplo, com altas temperaturas e falta de água a planta
acelera seu desenvolvimento fenológico para florescer, frutificar
e assim perpetuar a espécie. Dessa maneira, pode alcançar o ponto ótimo de repouso com poucos centímetros de altura. Assim
mesmo, com esse escasso volume de massa verde, deve submeter-se ao pastoreio.
A qualidade do pasto varia não só entre diferentes espécies
em distintos estágios fisiológicos, mas também dentro de uma
mesma planta. Os estratos mais altos da planta, os mais jovens,
são os que possuem menor conteúdo de parede celular e, como
consequência, são os mais digestíveis e mais palatáveis. A figura
7 quantifica essas diferenças.
Se os animais consomem somente as partes superiores das
plantas, terão um máximo consumo de alimento, de máxima
qualidade. Os animais de menores requerimentos podem pastar
os estratos inferiores da forragem.
Este manejo, que denominamos de “desnate” e “repasse”
e que só é possível em um verdadeiro PRV, é o que permite maximizar a produção, já que, junto a uma alta carga, que resulte
em alta produtividade por área, possibilita um alto desempenho
individual do grupo de desnate. O manejo de desnate e repasse só
é viável se houver água em cada parcela.
Para melhor interpretar esta lei, é necessário levar em conta
as condições específicas de clima e vegetação do local de cada
projeto.
É também primordial para manter o estado corporal das
vacas entre 3 e 4 (em uma escala de 1 a 5), no pré e pós-parto,
porque há uma expressiva influência do estado corporal sobre
o anestro pós-parto e na alimentação do bezerro nos primeiros
meses de vida.
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Figura 7. Composição de diferentes estratos de pasto estrela – Cynodon
nlemfuensis – com 18 dias de repouso na Vaqueria (tambo) 7 – Niña Bonita –
Cuba, 19 de junho de 1992.

Fonte: IIPF, 1992; NRC, 1989; Estimações, LCPM, 1992.
Nota: os números entre parênteses correspondem ao feno de alfafa, a efeitos comparativos.

Lei do Rendimento Regular

É indispensável que haja uma regularidade na produção.
Para isso, é conveniente levar em conta que: “para que uma vaca
possa dar rendimentos regulares, ela não pode permanecer por
mais de três dias em uma mesma parcela. Os rendimentos serão
máximos, se a vaca não permanecer por mais de um dia numa
mesma parcela”.
De fato, um animal alcança o máximo rendimento no primeiro dia de pastoreio, e os rendimentos vão diminuindo conforme o tempo de permanência em cada parcela for aumentando,
particularmente, em condições tropicais e subtropicais. À medida que a pastagem vai sendo pastoreada a fundo, o animal colherá cada vez menores quantidades de pasto, e um pasto de menor
valor nutritivo.
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Figura 8. Relação entre ingestão de matéria seca em ruminantes e o aumento
percentual da parede celular pela temperatura.

Se medidos os ganhos diários, verificar-se-á que do primeiro ao terceiro dia o ganho é decrescente; se o gado entra em nova
parcela, haverá um ganho maior no primeiro dia dessa nova ocupação, decrescendo nos dias subsequentes, assim acontecendo em
cada nova ocupação. É o chamado “efeito serrote”, que acontece
quando se maneja a pastagem com um só lote. Por este motivo,
é sempre conveniente fazer o manejo com dois ou mais lotes, dependendo das condições de cada projeto.
Já em 1981, há 33 anos, portanto, o NRC norte-americano divulgava a relação entre o conteúdo de parede celular
– CPC – (lignina) e a ingestão de pasto pelo animal, revelando
que há uma relação direta e inversa entre eles (figura 8). Os
chamados “feno-em-pé”, são pastos passados, com alto teor de
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lignina e, além de seu baixo valor nutritivo, a ingestão pelo animal é mínima.
Algumas implicações das leis

Observações rigorosas feitas por nós em projetos no Brasil,
em Cuba e na Argentina, atestam que a produtividade do pasto
aumenta à medida que as ocupações são mais frequentes, as cargas instantâneas mais altas, a intensidade de pastoreio máxima e
os tempos de ocupação mais breves, sempre, naturalmente, acatando os tempos ótimos de repouso. Quanto mais curto o tempo
de ocupação e quanto maior o número de ocupações com cargas
instantâneas máximas, maior o tempo de repouso global da parcela e maior acumulação de reservas nas plantas para rebrotes
vigorosos e com alta produção de MS/ha/corte, como se viu nos
produtores do Oeste catarinense.
Em relação à qualidade do pasto, a ingestão é inversamente
proporcional à porcentagem de fibra bruta, a qual aumenta com
a idade do pasto e se encontra nos estratos mais baixos da planta
(NRC, 1981, LCPM et al., 1997). Pastos passados são enganosos: possuem menor valor nutritivo e o gado come menos. Nas
gramíneas C4, o conteúdo de parede celular é maior. Assim, o
cumprimento rigoroso do tempo ótimo de repouso e uso dos potreiros nesse ponto, implica maior colheita de pasto pelo bovino,
melhor conservação da pastagem e valor nutritivo mais alto.
A identificação do ponto ótimo de repouso pode ser feita
pela identificação das folhas basais amarelecidas em senescência.
Quando essas folhas aparecem, o pasto está em condições de ser
pastoreado. Nas leguminosas temperadas – alfafa, trevos, cornichão, quando, pelo menos, metade do potreiro esteja florido.
Nas plantas erectas – capim-elefante, sorgo, milheto – quando as
folhas dobram-se por seu próprio peso e os colmos estejam ainda
cobertos com folhas verdes. O aparecimento de colmos com aspecto de madrepérola são indesejáveis, porque significam pasto
passado.
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Timpanismo – A alfafa, os trevos, especialmente o branco,
poderão causar timpanismo. Por isso, quando há predominância
dessas espécies, o início do pastoreio deve ser vigiado e a gado só
deve entrar na parcela à tarde e, de preferência, já tendo pastado
um pasto sem essas espécies.
Aceleração fora de tempo – É a “doença infantil do PRV”,
ou seja, é o erro mais frequente no manejo racional usado antes
de seu ponto ótimo de repouso, quando ainda o sistema de reservas das raízes dos pastos ainda não está restabelecido. A sucessão de uso antes do ponto ótimo de repouso leva a planta à
morte. É o motivo porque os manejos convencionais produzem a
degradação.
Desnate e repasse – O lote que pasta a parte mais alta se
chama lote de desnate e, o outro, de repasse ou rapadores. A
técnica de desnate e repasse é de fundamental importância para
o êxito do PRV. Os animais de maiores requerimentos nutricionais – terneiros, recrias, animais em terminação, vacas no
final da gestação, vacas em lactação, touros pré-serviço etc. –
farão somente “desnate” do pasto e aqueles com menores requerimentos – vacas de engorda, vacas prenhas, novilhas “intermediárias”, “roçadeiras biológicas” etc. – farão o “repasse”,
concluindo o pastoreio até o ponto conveniente. Se não for feito o desnate com os animais de altos requerimentos, não lhes
será permitido expressar o seu verdadeiro potencial de ganho
de peso ou de produção leiteira. Existem registros de ganhos
superiores a 1.400g/cab/dia em machos e 1.250 g/cab/dia em
fêmeas no desnate. Para gado leiteiro, há registros superiores a
20 kg leite/dia no desnate de pastagens C3, (vide produtores de
Santa Helena/SC).
Por outro lado, se o potreiro fica somente “desnatado” e
não termina de comer o pasto a fundo, todo o resíduo que permanece tem um balanço energético negativo entre fotossíntese
e respiração: consome as reservas acumuladas nas raízes para
manter-se, reduzindo a capacidade de rebrote e comprometendo
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a vida futura da pastagem. Por isso e para que não se desperdice
alimento, o “repasse” é absolutamente imprescindível. E se a pastagem for estolonífera e não se fizer o repasse conveniente, pode
produzir um emaranhado de estolões lignificados formando o
“colchão”, por todos os motivos, indesejável.
Para planejar esse manejo, deve-se considerar que o tempo
de ocupação do potreiro é contado desde o momento em que
ingressa o lote de desnate até o momento em que sai o lote de repasse. Assim, o lote de repasse deve entrar imediatamente após a
saída do lote de desnate, para evitar que esse lote coma o rebrote.
Se isto não for possível roça-se imediatamente. Como indicação
básica do total dos lotes para desnate e repasse, o lote de desnate
pode ter 30% do total e o de repasse, os restantes 70%.
Como o projeto é concebido para que um bebedouro abasteça quatro potreiros, o manejo deve ser organizado utilizando
dois grupos de quatro potreiros: quando o desnate está em um
potreiro do primeiro grupo de quatro, o repasse deve estar em
um potreiro de segundo grupo de quatro e, assim, ir alternando, para não se sobreporem rebanhos no mesmo bebedouro. Por
outro lado, se não houver bebedouro em todos os potreiros, não
é viável proceder ao desnate e repasse. Esta é uma das fortes razões de não ter um bebedouro no corredor para servir a várias
parcelas, além das razões comportamentais. Um detalhe muito
importante para realizar com êxito essa técnica é fazer a troca
de potreiro de ambos os rebanhos quando o rebanho de repasse termina o pasto do potreiro onde está, independentemente de
quanto tenha conseguido comer o rebanho de desnate. Assim o
lote de repasse “empurra” o de desnate, marcando o ritmo de
troca de potreiros, evitando ainda um tempo de ocupação demasiadamente longo.
A significância do repasse, para o bom manejo da pastagem, é tal que se recomenda ter em cada projeto, se maiores, um
lote de 50 a 100 vacas de descarte para a função primordial de
exercer um manejo correto. Seria um lote de repassadoras que
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atuariam como “recadeiras biológicas”. O pastoreio sempre deve
ser a fundo, isto é, a resteva deve ser mínima.
Altura da resteva – O pastoreio deve deixar o pasto bem
baixo. Com menos de 3 cm. Quando se deixa a resteva alta,
como essa parte do pasto tem pouca ou nenhuma fotossíntese,
mas tem respiração, há uma tendência a enfraquecer a planta, e
termina sendo necessária a sua renovação. É o que acontece com
o capim-elefante quando se deixa um remanente de 0,4 a 0,6 m.
Ao cabo de alguns anos as plantas definham e há necessidade de
reformar a pastagem; quando se faz um pastoreio “no chão” a
pastagem é perene. No Projeto Alegria, havia capim-elefante Cameron por mais de 30 anos, sem reforma.
O efeito saliva – Reardon, na Universidade do Texas, USA,
estudou o efeito da saliva no rebrote do pasto e encontrou um
efeito estimulante que chegou a 44% mais que o controle. Quando se faz feno ou silagem da pastagem excedente ou quando se
corta para bem manejar a pastagem, convém dar uma passada
com bovinos para deixar a saliva e estimular o rebrote.
Primeira ocupação – Quando se está formando a pastagem,
há que cuidar da primeira ocupação que deve ser com o pasto
um pouco passado para consolidar o sistema radicular, de que
depende a perenidade da pastagem.
A desconstrução – Ressalvadas, como sempre, as honrosas
exceções, todo o contexto humano – professores, pesquisadores,
profissionais, produtores e, o que é estarrecedor, consumidores
– todo o contexto está impregnado pelas mensagens explícitas e
ocultas dos diferentes meios de comunicação – jornais, TV, rádio, outdoors, literatura etc. Todos estão com suas mentes repletas de mensagens sabiamente emanadas dos teóricos do agronegócio. Esta é uma dolorosa realidade que não se pode esquecer e,
muito menos, subestimar.
Emerge, assim, a dificuldade de se propor algo que contrarie
essas concepções. Há, por assim dizer, um bloqueio mental nas
pessoas. Entretanto, é necessário, imprescindível, inadiável, urgen367
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te que essas mentes se abram para analisar outras propostas, outras condutas, outros procedimentos, agora, a favor da vida.
Para isto, é preciso que se faça a desconstrução dos conceitos incutidos em mais de meio século de propaganda constante,
através dos mais sofisticados métodos de persuasão.
A desconstrução consiste, inicialmente, em pôr em dúvida
os dogmas da revolução verde e do agronegócio. Isso a partir das
suas evidentes consequências: concentração de renda; concentração da terra; êxodo rural; trabalho escravo; marginalidade social; criminalidade urbana; fome e desnutrição; crise ambiental;
que se manifesta em catástrofes cada vez mais frequentes e mais
intensas; enfim, um quadro perverso, que a humanidade vive em
diferentes escalas e em distintas situações e latitudes.
A primeira etapa para a desconstrução é considerar essas
mazelas humanas e identificar o capital e o agronegócio como
seus principais responsáveis. Sendo isso real, é preciso expor toda
a sua falsidade que beneficia uma minoria, em torno de 1% da
população, em detrimento da imensa maioria que, finalmente, é
quem “paga as contas”.
Ao questionar esse modelo, as mentes se abrem para novos
saberes. É a desconstrução. A partir dessa nova posição, é através
do estudo, da análise serena dos fatos que as pessoas irão agir.
Estarão, então, em condições de, com isenção, examinar os fatos
e tomar livremente suas decisões. Isto significa que, em vez de
desqualificar posições divergentes com adjetivos pejorativos sem
base científica(!!!), teórica e tantos e tantos outros – é necessário
analisá-las, sem preconceitos e ver, simplesmente, que “outro caminho é possível” e necessário, urgente e inadiável.
A rota de dependência – Foi a partir de Liebig (1803-1873)
que as indústrias de máquinas e implementos e de insumos agrícolas (fertilizantes solúveis, agrotóxicos e aditivos) desenvolveram uma política de envergadura junto à agricultura convencional, cujas práticas passaram a ser uma sucessão de etapas de
dependência do processo produtivo a essas indústrias.
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O primeiro passo para a dependência é a aração, gradeação
ou qualquer outra prática de agressão ao solo, com o rompimento de sua estrutura e exposição da MO à oxidação.
Com a inversão das camadas do solo, rompe-se a estrutura,
destrói-se a porosidade e a capilaridade; a vida aeróbica sucumbe
pela ausência de ar e a anaeróbia desaparece pela presença de ar.
Esse é o primeiro efeito desastroso, como consequência da movimentação do solo. Com a ruptura de estrutura e consequente
compactação, inibe-se tanto a aerobiose quanto a anaerobiose,
com o que se interrompe o ciclo etileno. Possivelmente, essa perturbação biológica inibiu, também, os processos de transmutação, que seriam fonte permanente dos nutrientes para as plantas
em um processo sem agressão ao solo.
Com isso, as plantas e seus microecossistemas perdem a capacidade de se nutrirem com elementos e substâncias disponíveis
no solo, que se tornam indisponíveis, como foi visto na descrição
do ciclo do etileno. Com a destruição da capacidade natural de
autorregulação da absorção dos nutrientes, as plantas só podem
prosperar com o aporte externo de nutrientes solúveis, já prontos
para serem absorvidos pelas plantas, sem a necessidade de intervenção dos agentes biológicos. Na verdade, a agricultura torna-se uma hidroponia.
Esses nutrientes encontram-se nos fertilizantes solúveis de
síntese química, os quais, por serem solúveis (e estranhos ao microecossistema radicular) desenvolvem uma proteólise na seiva,
com a produção de aminoácidos livres e de açúcares solúveis,
que são os alimentos preferidos dos parasitas – ácaros, insetos,
nematoides, bactérias, fungos e vírus. O produto da proteólise
atrai os parasitas que são, então, combatidos com os agrotóxicos,
também de síntese química, e que são substâncias estranhas à
natureza, os quais, também, estimulam, a proteólise, agravando
mais o quadro.
Estabelece-se, assim, o ciclo de dependência, que resulta em
erosão, custos crescentes para o produtor e, principalmente, con369
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taminação ambiental pois a MO, que é o principal reservatório
de C na superfície terrestre, é oxidada, e cujo processo é o inverso
da captação e há, ao contrario, a emissão de C para a atmosfera.
Assim, o principal agente de sanidade ambiental, a MO, com sua
destruição, transforma-se em contaminante.
A convicção, a desintoxicação dos solos, a escala, os tempos, a ruptura

O PRV é uma tecnologia, uma evolução que precisa de
muita pesquisa para facilitar seu uso. Daí serem frequentes problemas e pequenos insumos em sua aplicação. Seus princípios,
suas leis, porém, são inquestionáveis. Por isso, é necessário ter
boa estrutura teórica para superar problemas e dificuldades.
Desintoxicação do solo – Os solos do mundo estão intoxicados pelos agrotóxicos, pelos fertilizantes solúveis de síntese
química, pelo arado e pelos maus tratos. Portanto, os primeiros
anos de PRV – de dois a cinco – podem ocorrer aparecimento
de parasitas, redução de produção do pasto (“anos de miséria”)
e outras adversidades, que os produtores devem atribuir a uma
sequela de procedimentos anteriores equivocados e não ao PRV.
A escala – Qualquer procedimento tecnológico aplicado à
produção só tem sentido se for aplicável em qualquer escala, especialmente na escala humanidade, que pressupõe a possibilidade de sua generalização em qualquer latitude e em unidades produtivas de qualquer tamanho. O PRV contempla essa condição
– a projetos de 1 ha e de 30 mil ha, ou mais.
Os tempos – Os tempos da natureza são os tempos da natureza, e há que respeitá-los! Uma gestação bovina, por exemplo, leva nove meses! Isto quer dizer que certos procedimentos de
agronegócio, como por exemplo as dessecações, para antecipar
as colheitas, deixa no solo resíduos de herbicidas que perturbam
a biocenose. Por outro lado, o PRV não faz milagres, não é panaceia, nem é mágico, cumpre os tempos da natureza. Por isso, seus
resultados positivos começam no momento de sua implantação,
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mas são crescentes e serão máximos, a partir do quarto ou quinto ano de implantação. Normalmente, os projetos se pagam entre
um a três anos, dependendo da fertilidade anterior e do nível de
intoxicação que estiver no solo.
A ruptura – Não há “transição” para o PRV; há ruptura
com o passado, como acontece em todos processos agroecológicos. Quando se decide implantar um PRV, há que seguir suas leis
e condutas, sem qualquer vínculo com o anterior, que é passado.
Durante duas vezes em minha vida profissional fiz concessões:
em ambas, deu errado!
Diversos – Há ainda muitos cuidados para um bom manejo
PRV, dos quais destaco: uso do fogo, inaceitável por todos os motivos, principalmente porque destrói a vida superficial do solo. A
temperatura do solo chega a mais de 700°C; cães e plásticos, devem
se evitados: os cães por estressarem os bovinos, já que o cão lhe é
um predador histórico; os plásticos, especialmente embalagens de
caramelos, porque os animais os engolem e, como não são digeríveis, podem se alojar na válvula de passagem do rúmen ao intestino,
causando a morte do animal. A “escolinha” – em projetos maiores,
convém ter um espaço restrito, com aramado acima de 1,50 m de altura, com vários fios eletrificados. Aí vão os animais para receberem
o choque e respeitarem o efeito virtual da cerca elétrica.
Cerca elétrica – Pode ser de um ou dois fios para bovinos,
sendo um na altura dos olhos dos animais caminhando. A corrente, na extremidade do projeto, deve ser de 4 mil volts, no mínimo. Geralmente o mau funcionamento da rede elétrica se deve
a problemas no aterramento do energizador.
Roçadeiras biológicas – São vacas de descarte que tenham
dentes e fazem o repasse em locais pedregosos onde não entra
máquina.
Sombra – Especialmente nas áreas tropicais, a presença de
sombra é importante, pois influi no bem-estar dos animais e, por
consequência, na produção. São necessários 5 m²/UGM, na carga máxima prevista.
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Água, um novo conceito – A água deve ir ao animal e não
o animal até a água. Todas as parcelas devem ter uma vazão
de 80L/UGM/dia. Nas vacas leiteiras, acrescentar mais 5L de
água/L de leite produzido. O Leta/UFSC, Florianópolis, tem um
importante trabalho de pesquisa nessa área, cujos principais resultados são: em gado de corte, o fornecimento de água em bebedouros circulares aumentou a ganho de peso em 30%, comparado com a mesma água ofertada em açude (Bicca e Pinheiro
Fº, 2005); os bebedouros devem ser circulares e terem a borda a
0,6 m de altura do solo. Um arco de 0,5 a 0,6 m do bebedouro
dá acesso de 10 a 50 cabeças, dependendo do tamanho do lote; a
quantidade total de água para o cálculo da vazão no bebedouro,
considera-se a demanda total do lote maior e se divide por 16h =
57.600 segundos, e se tem a vazão que se deve ter no bebedouro,
em L/s.
Compensação das flutuações estacionais – Normalmente, a existência de animais de um projeto PRV é mais ou menos
constante. Entretanto, a disponibilidade de pasto é flutuante: há
períodos em que sobra pasto, os animais do projetos não são capazes de consumi-lo e há períodos em que a produção de pasto
não atende às necessidade dos animais. O caminho ideal é transformar o excesso em reserva sob a forma de feno ou silagem e
subministrá-lo em períodos carenciais. Com a ajuda dos dados
de clima, se calcula em kg de MS, a quantidade de reserva que
deve ser conservada. A fórmula é a seguinte, sabendo-se 1UGM
demanda 12 kg de MS/UGM/dia:
Quantidade de reservas em kg de MS, a preparar = n. de
UGMs x 12 kg MS x n. de dias a subministrar nas áreas
tropicais a suplementação pode ser feita com cana-de-açúcar, em pastoreio direto. Reserva-se 10% das parcelas que
são cultivadas com cana, com espaçamentos de 0,6m entre linhas. Considera-se necessário de 20 a 25 kg de cana/
UGM/dia em pastoreio direto. Nas linhas da cana planta-se uma leguminosa trepadeira.
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Atenção: Se o produtor não tem como compensar a flutuação estacional, não deve fazer PRV!
O projeto – Independentemente do tamanho do PRV, deve,
primeiro, ter um projeto cuja complexidade, naturalmente depende da escala, da área do projeto. Um projeto de poucos hectares terá a divisão da área em 60 paredes, o cálculo da hidráulica
e pouco mais. Um projeto maior obedecerá a um roteiro que contemple as questões de concepção, dimensões do que dependerá a
facilidade e o êxito do PRV! Por outro lado, o projeto é algo sério,
em que o técnico que o elabora deve ter suficiente conhecimento
para minimizar os erros porque, finalmente, estamos jogando
com o dinheiro do produtor.
O projeto começa com a inspeção da área, quando se calcula a evolução da carga animal, a partir da carga da região. Um
projeto PRV pode começar com uma carga três vezes superior
à carga média da região. A evolução nos dois primeiros anos
deve ser prudente, precavendo-se contra os eventuais “anos de
miséria”. Da divisão da área considerada, restam-se 10% do seu
total para os caminhos, residenciais, centro de manejo e outras
instalações. Trabalha-se, portanto, com 90% da área disponível.
Essa área é dividida no mínimo em 60 parcelas, intercomunicadas por um sistema viário racional, começando pelo corredor
perimetral, sempre necessário. As parcelas, sempre que possível
devem ser quadradas e não devem ter mais do que 5 ha, nos projetos com mais de 300 ha. Cada parcela deve ter água em bebedouros circulares que podem ser móveis ou fixos, em dependência do tamanho do projeto. Pode-se também, usar um bebedouro
para quatro parcelas, o que reduz, substancialmente, o custo da
hidráulica. A pastagem, se existente, é a que deve ser usada; se
não, há que implantar, mas sem agredir o solo, isto é; com sobressemeadura ou máquina de plantio direto. O sucesso do PRV
depende da administração, da convicção, da pertinência, da autocrítica, do diálogo com a natureza.
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Finalmente, o PRV não faz milagre, não é mágico, não é
panaceia. É apenas o melhor; é o método mais moderno, mais
econômico e mais eficiente para a produção de leite, de carne, de
lã, de pele, de esporte ou de trabalho em base de pasto!
Porto Alegre, RS, julho de 2015.
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Proposta para a produção de arroz ecológico: a
partir de estudos de casos no RS e PR
Sandra Escher

Introdução
A produção de arroz, nos assentamentos de reforma agrária no Noroeste do Paraná, salvo poucas exceções, está baseada
no pacote tecnológico influenciado pelo modelo de desenvolvimento denominado “revolução verde”. Mas, especificamente nos
assentamentos Pontal do Tigre (326 famílias) e Che Guevara (70
famílias), localizados no município de Querência do Norte/PR, o
cultivo do arroz irrigado realizado nos moldes da “revolução verde” é apontado como a cultura que vem causando maior impacto
negativo sobre o ambiente (Comafen, 2000).
A busca de alternativas como referência para propostas sustentáveis que venham a substituir o modelo vigente nestes assentamentos foi o foco deste estudo. As experiências da produção
ecológica de arroz irrigado pré-germinado na região metropolitana de Porto Alegre/RS servem de exemplo para a produção
sustentável.

Aspectos fisiológicos no desenvolvimento do arroz
Os processos fisiológicos iniciam-se na fase germinativa do
arroz. Durante a germinação do arroz e presença de umidade,
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são liberadas enzimas pela aleurona para promover a degradação
do amido.
O embrião da semente do cereal está rodeado por reservas
alimentícias presentes nas células metabolicamente inativas
do endosperma; este por sua vez se encontra rodeado por
uma delgada capa vivente, que se conhece como capa aleurônica (...) as células da aleurona proporcionam enzimas
hidrolíticas que digerem amido, proteínas, fitina, RNA e
centenas de materiais da parede celular presentes nas células do endosperma (Salisbury; Cleon, 1991, p. 416).

Os fatores ambientais que interferem no processo de germinação são basicamente: água, temperatura, oxigênio e radiação
solar. O teor de oxigênio no solo determina o tipo de germinação;
com alto teor de oxigênio, emerge primeiro a radícula (semea
dura em solo seco); com baixo teor de oxigênio emerge primeiro
o coleóptilo (solo inundado) (Ramos et al., 1985). De sete a oito
dias, após a germinação, inicia-se o processo de fotossíntese e a
absorção de minerais. A fotossíntese supre parte das exigências
nutricionais das plantas – energia, carbono e oxigênio, importantes compostos estruturais e funcionais. O carbono, oxigênio e
hidrogênio (da água que penetra pelas raízes) constituem 95% do
peso médio da massa verde das plantas (Gliessman, 2001).
O arroz realiza a fotossíntese conhecida como Ciclo de Calvin-Benson, chamada de rota fotossintética C3. No arroz, como
em outras culturas, uma parte do carbono fixado pela fotossíntese na forma de carboidrato é, por sua vez, transformada em
biomassa (Larcher, 2000).
A radiação influencia, de forma diferente, muitos processos
do desenvolvimento. Age na germinação, no crescimento direcionado e na forma externa da planta. A fase reprodutiva (enchimento das espiguetas) é especialmente influenciada pela radiação.
Outro fenômeno importante da fisiologia vegetal é a
irradiância, fenômeno fisiológico que controla a intensidade de
energia solar que chega à planta. Assim, quando a energia solar é
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intensa, os estômatos fecham. É através da irradiância que ocorre
o estímulo aos estômatos, fazendo com que estes se abram novamente. Neste sentido, é importante a arquitetura do dossel, pois
a atenuação da radiação vai depender principalmente da densidade da folhagem, do arranjo das folhas no interior da vegetação
e do ângulo incidente da radiação. A luz tem efeito importante
sobre os estômatos, independente da fotossíntese.
Em relação ao comprimento na onda de luz que resultam
ser mais eficazes para causar a abertura dos estômatos. A
luz azul (com comprimentos de onda entre 430 e 460 nm)
foi aproximadamente 10 vezes mais eficaz que a vermelha
(comprimentos de onda entre 630 e 680 nm) para provocar
uma abertura. Uma resposta rápida à luz verde. Os comprimentos de onda que foram eficazes na porção vermelha do
espectro resultaram as mesmas que são eficazes na fotossíntese, e os inibidores da fotossíntese eliminaram a resposta a luz vermelha (Salisbury; Cleon, 1991, p. 81).

O mesmo autor descreve que a luz controla a atividade de
cinco enzimas nos cloroplastos de plantas com rota fotossintética
C3. A radiação utilizada pelas plantas se encontra dentro de uma
faixa espectral de 380-710 nm e representa 45% da radiação solar total, chamada de Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFA).
Sobre RFA, Salisbury e Cleon (1991) salientam que, no limite externo da atmosfera, a radiação total é de 1360 Wm-² 1
(constante solar), valor que sofre variação de aproximadamente
2% devido à órbita solar elíptica da terra. Uma parte desta radiação, após atravessar a atmosfera e chegar à terra, é perdida por
absorção e dispersão; apenas 66% chega até as plantas. Desta
porcentagem, em torno de 5% é ultravioleta, metade é infravermelha, o restante tem comprimento de onda na faixa espectral
de 400 a 700 nm (capaz de induzir a fotossíntese). Uma parte da

1

Wm-²: Unidade adequada para a Radiação Fotossinteticamente Ativa.
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RFA se perde quando incide em solo descoberto, o que ocorre nas
plantas quando jovens, antes de formar o dossel.
Para reações fotoquímicas, como a fotossíntese, é importante o número de fótons que se absorve e não apenas a radiação
total. Tanto os fótons da porção azul do espectro, como fótons
da sua porção vermelha, são absorvidos pela fotossíntese. Porém, os fótons da porção azul têm o dobro de energia da porção
vermelha. Neste sentido, é correto expressar o número de fótons
como quantidade de luz requerida para a fotossíntese. Desta forma, a quantidade de luz requerida para o processo da fotossíntese é expressa pelo Fluxo Fotônico Fotossintético (FFF) (Salisbury; Cleon, 1991).
As eficiências de produção de biomassa, nas plantas cultivadas, nunca excedem 18% do RFA absorvido. Como descrito,
apenas em torno de 40-45% da energia total se encontra no RFA.
Portanto, a eficiência máxima de toda energia solar é apenas de
8% e, em condições normais, é na ordem de 1% a 2% (Salisbury;
Cleon, 1991).
A temperatura de 10-25ºC e níveis atmosféricos normais
de CO2 e O2 , a eficiência para plantas C3 (arroz) requerem em
torno de 15% de fótons de FFF, para fixar 1 molécula de CO2.
Temperaturas inferiores e com 2% de oxigênio ou menos, a fotorrespiração das plantas C3 desaparece, requerem apenas 12 fótons para cada CO2 que fixa enquanto que as C4 requerem nas
mesmas condições de 14 a 20 fótons (Salisbury; Cleon, 1991).
Com temperaturas acima de 30º C, a eficiência da maior parte da
C3 é menor do que nas plantas com rota fotossintética C4, devido
à perda mais rápida de CO2, por fotorrespiração nas plantas C3
(Larcher, 2000).
Para os agricultores é importante a quantidade de energia
do RFA, que está nos produtos a serem colhidos, traduzido em
Índice de Colheita (IC), que é a porcentagem do peso do produto
colhido, dividido pela biomassa total que sai do solo. O arroz alcança índices de colheita de 50%. Programas de cruzamento têm
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contribuído para IC elevado em cereais (Salisbury; Cleon, 1991,
p. 292).
Em relação ao fotoperíodo, segundo Larcher (2000), o arroz
é uma planta de dia neutro, independe da duração do dia para
florescer. Sua diferenciação floral inicia-se em resposta aos dias
curtos. O fotoperíodo ideal para o arroz situa-se entre 9-10 horas.
Períodos de inundação prolongados resultam tóxicos para
quase todas as espécies; quando não há oxigênio ao redor das
raízes, ocorre a anoxia, isto é, condições anaeróbicas por completo. Mesmo a hipoxia (nível reduzido de oxigênio) em espécies
não adaptadas pode produzir efeitos prejudiciais, devido à ausência de oxigênio, ocorre demora no transporte do hormônio
citocinina das raízes jovens para os brotos. As raízes do arroz,
na verdade, não são anóxicas, mas hipóxicas. Crescem com nível
reduzido de oxigênio. Nas raízes do arroz, ocorre uma adaptação
morfológica, produzida após o colapso de algumas células maduras do córtex, são tecidos aéreos chamados de aerênquimas,
segundo (Salisbury; Cleon, 1991).
O aerênquima permite uma difusão mais rápida de oxigênio dos brotos às raízes ajudando na respiração das raízes
hipóxicas. A causa para que se forme este tecido parece ser
o etileno. Este gás é produzido em quantidades pequenas
em muitas partes do vegetal, especialmente quando sofrem
algum tipo de estresse (...), nos solos inundados o etileno se
acumula porque não pode difundir-se tão rápido como em
solos aerados (Salisbury; Cleon, 1991, p. 314).

É provável que, nesse período, ocorra a aeração do gás etileno nos sítios anaeróbicos próximos às raízes, o que poderia explicar um crescimento mais rápido já os períodos prolongados de
inundação podem inibir esse processo pela ausência de oxigênio
e interrupção do ciclo aeróbico-anaérobico (Machado, 2008).
Em semeadura em água, o coleóptilo emerge primeiro. Esta
adaptação faz com que as sementes de arroz germinem em condições de anoxia ou hipoxia.
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As sementes destas espécies têm a capacidade pouco comum de produzir ATP mediante uma fermentação rápida
durante a anoxia. Estas espécies utilizam este ATP para
sintetizar proteínas de maneira muito mais efetiva que as
sementes sensíveis ao estresse em questão, as quais são incapazes de fermentar e produzir ATP com tal rapidez. Duas
destas proteínas que sintetizam em condições de anoxia são
o ácido pirúvico descarboxilasa e deshidrogenasa alcohólica, ambas importantes enzimas fermentadoras. A elongação subsequente do sistema de brotação se expõe ao ar, se
torna verde fotossinteticamente e transfere oxigeno às raízes, que se tornam menos hipóxicas e crescem (Salisbury;
Cleon, 1991, p. 315).

Características da produção de arroz irrigado nos
assentamentos de Querência do Norte
A partir da década de 1980, intensificou-se o processo de
reforma agrária no contexto histórico de Querência do Norte/
PR. Este processo teve início com a ocupação da Fazenda Pontal
do Tigre, em 1984, e com o ato de emissão de posse em 1995, e
possui 326 famílias assentadas. O Projeto de Assentamento Che
Guevara teve ato de imissão de posse em 1997, e tem 70 famílias
assentadas.
Para os projetos de assentamento Pontal do Tigre e Che
Guevara, áreas situadas em solos de várzea, foi definida a produção de arroz irrigado como atividade principal. As ferramentas
técnicas utilizadas na produção do arroz irrigado seguiram os
moldes da revolução verde, tendo como foco atingir a alta produtividade, com acentuada dependência do crédito rural e a utilização expressiva de fertilizantes de síntese química e de agrotóxicos. O manejo das áreas tem promovido a aridez do solo; além
do monocultivo do arroz, toda a vegetação é retirada, inclusive
das taipas, eliminando a emergência de inimigos naturais e contribuindo para perda da biodiversidade.
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Como o município está inserido em Área de Preservação
Ambiental (APA), os agricultores assentados terão que mudar sua
técnica de produção para que possam, assim, utilizar condutas
sustentáveis e ecologicamente corretas.

Características da produção de arroz irrigado ecológico nos
assentamentos da região metropolitana de Porto Alegre
Na região metropolitana de Porto Alegre/RS, existem cerca
de 1.300 famílias assentadas, com aproximadamente 18 mil ha
de área agricultável. Desta área, aproximadamente, 7 mil ha são
propícios ao cultivo do arroz irrigado.
Com a criação dos assentamentos e liberação dos primeiros créditos a partir de 1994, os assentados em áreas de várzeas
do Estado utilizaram o recurso para estruturar o arroz irrigado. Acreditou-se na sustentação da atividade dentro do modelo
convencional. Em 1996, foi criada a Cooperativa Regional dos
Assentados de Porto Alegre (Cotap) que contratou créditos e aplicou em equipamentos e estruturas para assistir aos agricultores
que trabalhavam com arroz. Toda a estrutura e o modelo de produção foram voltados ao modelo convencional.
Em 1998, houve uma avaliação e chegou-se à conclusão de
que o modelo adotado tinha gerado o empobrecimento das famílias e, junto com a falência econômica, aconteceu também a
falência organizativa, porque grande parte da cooperação na região era conduzida para a produção do arroz. Decidiu-se, então,
que a cooperativa não seria mais prestadora de serviços. Dessa
forma, assumiria o compromisso de fazer as primeiras lavouras
de arroz ecológico: todas as estruturas da cooperativa foram direcionadas a auxiliar na produção orgânica.
Em 1998/1999, alguns agricultores iniciaram pequenas experiências na área do arroz ecológico, no assentamento Capela,
junto à cooperativa Coopan; no assentamento Lagoa do Junco;
na Coopat, localizada em Tapes, todas experiências com a rizi-
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piscicultura orgânica. Já nos assentamentos novos, como Filhos
de Sepé, localizado em Viamão, as discussões se iniciaram já no
acampamento.
A partir de 2002-2003, iniciou-se uma discussão mais
consistente de mudança de modelo. Estabeleceu-se a formação
do Grupo Gestor do Arroz Ecológico (GGAE), que nasceu a
partir de uma necessidade concreta: “fazer a produção ecológica do arroz”.
Locais identificados com produção do arroz irrigado ecológico

O Assentamento Filhos de Sepé, localizado no município
de Viamão/RS, com 376 famílias assentadas, foi criado em 1998,
dentro de uma área de Proteção Ambiental, a APA do Banhado
dos Pachecos. Para liberação da área, as famílias fizeram um
acordo de realizar a produção orgânica. A partir deste acordo,
com o apoio da Cotap, em 2000 foram realizadas as primeiras
experiências de produção de arroz irrigado ecológico de forma
coletiva.
Em 2003, os agricultores criaram uma associação e passaram a fazer parte do GGAE. Em 2004, foi assinado o Termo
de Ajuste de Conduta (TAC) para o assentamento, acordado em
função do problema de gestão de água ocorrido na região. Para
promover a adequada gestão das águas, foi implantado, em 2007,
um “Distrito de Irrigação”, constituído pelas famílias do assentamento e outros irrigantes. Em 2009, as famílias envolvidas com o
cultivo ecológico, iniciaram uma experiência com os preparados
biodinâmicos.
O Assentamento Lagoa do Junco foi criado em 1995 e está
localizado no município de Tapes. Ele é composto por 35 famílias, sendo que 15 delas iniciaram um trabalho coletivamente,
formando a Cooperativa de Produção Agropecuária de Tapes
(Coopat), que realiza a produção do arroz orgânico, numa área
aproximada de 200 ha.
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O Assentamento Capela está localizado no município de
Nova Santa Rita e Capela de Santana. Criado em 1994, tem uma
área total de 2.170 hectares, sendo dividida em 15 hectares de
várzea e 5 hectares de lote seco por família, num total de 100
famílias assentadas. O assentamento está organizado em quatro grupos de trabalho; o maior, com 30 famílias, constituiu
a Cooperativade Produção Agropecuária de Nova Santa Rita
(Coopan), com trabalho coletivo e onde se realiza a produção do
arroz irrigado orgânico em 200 hectares.
Também no município de Sentinela do Sul, na Fazenda Capão Alto das Criúvas, foi iniciada a produção de arroz ecológico
dentro dos princípios da biodinâmica.
O objetivo deste estudo foi fornecer uma matriz produtiva
alternativa ao sistema convencional de produção de arroz irrigado vigente em Querência do Norte, compreender suas relações
sociais, econômicas e ambientais do processo produtivo do arroz
irrigado ecológico realizado pelo GGAE e apresentar um roteiro
das etapas produtivas do arroz ecológico.
Tomou-se como referência a produção de arroz ecológico
da Coopan, localizada no Assentamento Capela, município de
Nova Santa Rita; a Coopat, localizada no assentamento Lagoa
do Jungo, município de Tapes/RS e o Assentamento Filhos de
Sepé, localizado no município de Viamão/RS, mas, valendo-se
de outras experiências como a produção biodinâmica na Fazenda
Capão Alto das Criúvas.
Materiais e Métodos

Os dados foram coletados através de entrevistas gravadas
com as fontes orais, agricultores e técnicos. Após a gravação, as
entrevistas foram digitadas, resultando no que Meihy (1996, p.
15) chama de “confecção de um documento escrito”.
Paralelamente à pesquisa de campo, estudou-se a fisiologia
do arroz, que robusteceu a base científica deste trabalho.
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Resultados e discussão

O trabalho investigativo mostrou que a produção de arroz
ecológico nos assentamentos da Região Metropolitana de Porto
Alegre é o resultado de um processo de reflexões e mudanças
ocorridas nos assentamentos promovidos pela reforma agrária.
Uma forma de resistência ao agronegócio, mas com clareza de
criarem uma alternativa produtiva.
Grupo Gestor do Arroz Ecológico (GGAE)

A consolidação do GGAE fortaleceu a cooperação agrícola
e apresentou uma alternativa concreta ao modelo convencional.
As limitações da produção ecológica do arroz foram supridas
através de uma cooperação, com uma agenda de atividades coletivas anuais, como seminários e oficinas.
A partir de 2007, após ser superado os principais desafios
técnicos, a atenção foi dirigida para outros segmentos da cadeia
produtiva na forma de programas: secagem, armazenamento, comercialização e campos de produção de sementes, fechando o
ciclo produtivo e se tornando uma ferramenta econômica.
Toda articulação técnica, política e econômica é vinculada
ao GGAE, mas seu grande êxito foi o planejamento e gestão. Os
agricultores são mandatários de todo o processo. Sob o ponto
de vista econômico, três questões comprovam a viabilidade da
produção ecológica: primeiro, os custos são inferiores ao convencional; segundo, o grupo domina todo o processo da cadeia
produtiva; terceiro, o mercado privilegia a produção ecológica.
Gestão da água

Para a adequada gestão das águas, foi implantado em 2007,
um “distrito de irrigação”, no assentamento Filhos de Sepé, junto
às famílias assentadas e outros irrigantes que são organizados
em assembleia, conselho gestor e conselho fiscal. Um modelo relevante de planejamento e gestão do recurso hídrico.
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O início foi em 2004, com a assinatura do TAC – Termo
de Ajuste de Conduta para o assentamento, que foi acordado em
função do problema de gestão de água ocorrido na região, na
safra de arroz 2004/2005. Na época, uma grande área foi plantada e irrigada de forma desordenada, comprometendo o abastecimento da região e a proteção do Refúgio da Vida Silvestre
Banhado dos Pachecos.
O distrito é responsável por levar a água ao irrigante, na
quantidade certa e na época necessária. A família que faz parte
do distrito paga uma contribuição pelo serviço, para manutenção
e operacionalização.
A gestão da água disciplina o seu uso e alocação para o
arroz, entre os diversos usuários de uma bacia hidrográfica. A
experiência do “distrito de irrigação” de Viamão foi além da mediação de conflitos e distribuição equilibrada e eficiente (quantidade e qualidade) da água: foi um laboratório de irrigação, com
gestão compartilhada.
Como é uma gestão de um recurso natural, é também uma
gestão ambiental, que se tornou uma ação coletiva, pela participação das famílias.

Etapas para a produção do arroz ecológico
A sistematização da área consiste numa série de operações
que visam o seu preparo para receber e conservar a água de irrigação. No terreno, antes do cultivo, são construídos os sistemas
de irrigação e drenagem, estruturas de apoio e a superfície do
terreno é nivelada, através da movimentação do solo. O sistema
de irrigação consiste na construção de canais para a condução da
água do ponto de captação até os tabuleiros. O sistema de drenagem, também composto de canais, objetiva a retirada do excesso
de água nos momentos desejados, conduzindo-a até os pontos de
descarga. O nivelamento da superfície do solo objetiva a construção de planos uniformes, cercados por taipas, denominados de
quadros ou tabuleiros (Epagri, 2002; Sosbai, 2010).
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Inicialmente, a área é subdividida em quadros, de formato regular. O terreno dentro de cada quadro é nivelado, em um
plano definido previamente. Após esse processo são construídas
taipas com altura de 30 a 50 cm, em curva de nível que visam reter a água de irrigação. A sistematização do terreno é um manejo
eficaz para reduzir a quantidade de água usada na cultura. O
solo nivelado vai permitir maior viabilidade do sistema pré-germinado, melhor manejo da água de irrigação e possibilitar manejo mais eficiente no controle das plantas indicadoras e parasitas.
Sistema pré-germinado

Todas as unidades produtivas visitadas utilizam o sistema
pré-germinado que pode ser considerado uma premissa técnica
para o cultivo do arroz ecológico. Esse sistema é caracterizado
pela utilização de sementes pré-germinadas, que são semeadas a
lanço em solo coberto por uma lâmina d’água. Uma das razões
para uso desse sistema é a supressão das plantas indesejáveis no
momento do cultivo. Sobre a forma como a semente de arroz é
pré-germinada, Boza da Coopan relatou:
Na pré-germinação da semente, em sacas com capacidade
de 50 kg, utilizamos 30 kg de semente, porque a semente
vai hidratar e inchar. Deixamos 36 horas na água, tiramos,
amontoamos de pé e cobrimos com lona preta. Deixamos
mais 36 horas fora da água. Nos dias quentes, viramos
a sacaria e descartamos o uso da lona. Após, deixamos
arejar um pouco, depois semeamos. O tamanho do broto,
deve ser em torno de 1 a 3 mm, nunca maior que 5 mm
(Boza, 2009).

A pré-germinação da semente consiste em acelerar o processo natural de germinação, na ausência de solo, de maneira
que, ao semear, a semente já tenha coleóptilo e radícula. A pré-germinação envolve dois momentos: hidratação e incubação. Na
hidratação ocorre a imersão de 25 a 30 kg de semente, em água
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por um período de 24 a 48 horas em embalagens de polipropileno
trançado (sacos de 50 kg, mas com apenas 25 a 30 kg de sementes). Na incubação, após a hidratação as sementes são retiradas
da água, colocadas na sombra por 24 a 36 horas. O coleóptilo
e radícula devem ter de 2-3 mm para o momento da semeadura
(Ramos et al., 1985).
Preparo do solo e manejo da água de irrigação

Nas unidades produtivas analisadas o preparo do solo para
o plantio do arroz ecológico inicia-se no inverno, com a limpeza
e manutenção dos canais de irrigação e drenagem, correção da
altura das taipas para manter uma lâmina de água acima de 40
cm. O preparo do solo inicia-se com a incorporação da palha
deixada pela cultura anterior e manejo com algumas espécies de
plantas indicadoras, entre elas a grama boiadeira (Luziola peruviana Juss).
Em julho/agosto, começamos a mexer na terra. O período
de manejo interfere na planta indicadora, principalmente
no caso da boiadeira, se deixamos para trabalhar o solo
em outubro, picamos a boiadeira, mas neste período esta
planta tem muita energia acumulada para rebrotar, neste
caso iniciamos o preparo no inverno, damos de 2-3 cortes
no sistema radicular. A boiadeira é uma fonte de adubação
é só manejar corretamente (Zang, 2009).

A primeira fase do preparo visa a afrouxar a camada superficial para formação da lama, que pode ser realizado em solo
seco ou em solo inundado. Na Coopat é realizada em solo seco,
iniciando-se com várias gradagens. Nos outros locais da pesquisa, é realizado em solo úmido, passando-se várias vezes a grade
de discos, ou a grade de discos com roda “gaiola” que é uma roda
de ferro vazada acoplada no trator. Após esse preparo eleva-se a
água para de 30-40 cm, por um período de 20 a 35 dias, o que
não permite a germinação do arroz vermelho (Oryza ssp).
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Antes de plantar, deixamos 20 dias as parcelas com lâmina
alta de água com mais de 40 cm. Este manejo com água é
realizado em final de agosto, começo de setembro. Passados os 20 dias, vamos abaixando a lâmina de água para 5
cm. Passamos uma grade, em seguida passamos o implemento chamado alisador ou puxador. Para nivelamento do
solo, puxamos o lodo de um lado para outro para ocorrer
o nivelamento do quadro, passamos o implemento chamado ‘rodinho”. Quando termina este preparo ‘fazer o barro’,
colocamos água com lâmina alta novamente, para o lodo
assentar, deixamos água por 5 a 6 dias, este período corresponde a outubro/novembro e fazemos a semeadura (Boza,
2009).

Volkmann (2009), da Fazenda Capão Alto das Criúvas, deixa a água nos quadros por um período de 21 dias e relaciona esse
período com a astrologia.
Trabalhamos com os quatro elementos da Grécia antiga,
terra, água, ar e fogo, despertamos a primavera mais cedo,
em agosto, neste período temos água e terra, promovemos
a entrada de ar e calor no solo. Em agosto, entramos com
alguma ferramenta bem leve, como a roda gaiola, ou um
super pisoteio, o homem atuando e fazendo com que entre
ar e fogo no ambiente. Então temos água, calor, ar e terra,
tudo começa a germinar. Assim que as plantas começam
a germinar, paramos o processo de germinação, mexendo num dos quatro elementos, a água. Então inundamos a
parcela e deixamos no mínimo 21 dias com água, é o tempo que o sol leva para fazer o giro em torno dele mesmo;
em 21 dias, o pH tende a neutralidade, com pH neutro,
fósforo, potássio, passam a ficar disponível para as plantas.
(Volkmann, 2009).

Após este período, inicia-se a segunda fase do preparo do
solo. Novamente, entra-se com a grade niveladora (número de
vezes necessário para controle das plantas indicadoras) ou enxada rotativa que tem acoplado o pranchão (prancha de madeira
adaptada ao trator), para fazer o alisamento do terreno. Deixa-se
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a água decantar por 3 a 5 dias, e numa lâmina de água de 5-10
cm, lançam-se as sementes pré-germinadas.
Manejo pós semeadura e irrigação

O manejo da irrigação na lavoura de arroz irrigado pode
ser realizado por dois sistemas de inundação: sistema de inundação com lâmina de água contínua ou sistema de inundação
intermitente. No sistema por inundação intermitente a irrigação
ocorre na forma de turnos ou ciclos (Embrapa, 2009).
Nas unidades com produção de arroz ecológico é realizada a irrigação por inundação intermitente. Iniciando o manejo
aproximadamente 48 horas após a semeadura com sementes pré-germinadas, após esse tempo a água é retirada dos quadros e é
recolocada após 8-10 dias.
Segundo Macedo et al. (2007), como no sistema pré-germinado, a semeadura é feita em solo inundado, normalmente ocorre
desestruturação do solo, com destruição dos agregados. Por isso,
após o preparo, é recomendado não drenar a água imediatamente, pois com a drenagem ocorre o transporte das partículas mais
finas na suspensão da água, carregando nutrientes e aporte de
sedimentos aos mananciais hídricos. Deve-se evitar a drenagem
até no mínimo 48 horas após o preparo do solo, pois as perdas
são inferiores a 28% em relação à drenagem logo após o preparo
do solo.
A irrigação intermitente proporciona produtividade de
grãos semelhante à irrigação continua, mas promove uma economia de 32% do volume de água aplicado e maior eficiência do
uso da água (1,68 kg m-³) do que a irrigação continua (1,14 kg -³)
(Mezzono, 2009). Os agricultores observaram que a irrigação intermitente é um manejo eficiente no controle de parasitas, nesse
sentido, para evitar problemas com a bicheira-da-raiz (Oryzophagus oryzae), a água é retirada dos quadros de arroz aos 3040 dias pós-semeadura, e recolocada após 10-12 dias. Caso não
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ocorra problemas com o inseto, a retirada nesse período (30 dias)
não é necessária.
Volkmann (2009) relatou que trabalha com a irrigação intermitente, a justificativa da retirada aos 30 dias e contribuir na
absorção de nitrogênio.
No manejo com a água, tiramos a água dos quadros para
ocorrer o enraizamento do arroz, logo após o plantio e próximo ao período de perfilhamento. A cada retirada e entrada novamente da água pela irrigação, observamos um
impulso do nitrogênio e uma redução do metano, devido
à decomposição aeróbica, chamamos esta irrigação de ‘irrigação intermitente’ (Volkmann, 2009, destaque nosso).

Pelos relatos, os agricultores adotaram a irrigação intermitente, soltando a água após 2-3 dias pós-semeadura e novamente
aos 30 dias para controle preventivo da bicheira da raiz.
Agostinetto et al. (2002) descrevem que a taxa de produção
do metano é sensível ao manejo de água. A irrigação intermitente,
com pelo menos uma drenagem durante a estação de crescimento
da planta, é eficiente para minimizar e emissão do gás metano.
Nutrição das plantas

Todos os agricultores entrevistados utilizam algum complemento para a nutrição do arroz. Alguns relatos mostram que a
água tem nutriente. Segundo Zang (2008), do assentamento Filhos de Sepé, “a água utilizada no cultivo de arroz em Viamão,
tem em torno de 30% de nutrientes”.
Genro et al. (2005) confirmam esta hipótese de monitoramento nas características da água de irrigação do Rio Gravataí,
rio este que fornece água ao assentamento Filhos de Sepé, nas
amostras coletadas do canal principal e em três fases do desenvolvimento da planta de arroz (perfilhamento, florescimento e
maturação) foram encontrados concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio. Como os teores desses nutrientes foram menores
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na lavoura em relação ao canal do Rio Gravataí, infere-se que
grande parte dos nutrientes foram absorvidos pelo arroz. Esta
contribuição acarretou um aporte de nutrientes no florescimento
equivalente a 36,3 kg ha-¹ de N; 2,1 kg ha-¹ de P2O5 e 17 kg ha-¹
de K 2O.
Na fazenda Capão Alto das Criuvas, onde a agricultura é
realizada dentro dos princípios da biodinâmica, são utilizados os
preparados biodinâmicos, que são divididos em dois grupos. Os
preparados “chifre-esterco” e “chifre-sílica”, conhecidos respectivamente, como 500 e 501, usados por aspersão diretamente no
solo ou nas plantas e os preparados 502 a 507 usados em adição
a compostos ou outra forma de adubo orgânico. Na mesma fazenda, usa-se o composto denominado “fladen”2.
No preparo do solo, passado os 21 dias que o solo permanece com água, incorporamos a MO e a biomassa no solo e
aplicamos o fladen e, após, fazemos a semeadura do arroz.
Aplicamos em seguida o preparado “chifre de esterco”, na
semente (tratamento de semente) e nos quadros de arroz.
Após aplicamos o preparado “chifre-sílica”, de silício ao
amanhecer, quando o arroz está começando a furar a água.
No início do mês de março, na formação do grão, entramos novamente com chifre-esterco ao entardecer, para que
a qualidade do grão melhore (Volkmann, 2009).

Os agricultores do assentamento Filhos de Sepé desenvolvem experiências com dois preparados biodinâmicos, o “preparado chifre-esterco” e “preparado chifre sílica”. O preparado

2

Fladen: se refere ao esterco fresco de vacas misturado a cinco baldes de
água de 20 litros, 100 gramas de casca de ovo triturada e 500 gramas de pó
de basalto. O material é misturado por uma hora. Coloca-se a metade em
um barril de madeira, em seguida adiciona-se uma porção dos preparados
502 a 506 após adiciona-se a outra metade da massa de esterco e coloca-se
5 gotas do preparado 507. O tambor é fechado e enterrado ao ar livre por
quatro semanas. São utilizados 250 gramas/ha dissolvidos em 60 litros de
água e dinamizado por 20 minutos (Volkmann, 2009).
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chifre-esterco é aplicado na semente do arroz e no preparo do
solo. O preparado de sílica é utilizado na inoculação da semente
de arroz e aplicado na planta de arroz 20 dias após o plantio,
utilizando 6g/ha.
Nesse assentamento, são utilizadas duas aplicações de biofertilizante foliar, na dosagem de 5 L/ha, durante o cultivo do
arroz. Também é utilizada a cama de aviário na lâmina de água,
antes do cultivo na quantidade de 200 kg/ha. Neste mesmo assentamento, foi observada a presença da planta aquática Azolla
ssp que pode estar contribuindo com a adição de nitrogênio, segundo Salisbury e Cleon (1991). Essa planta é usada como adubação verde na Ásia e estudos já comprovaram a associação de
Anabaena azollae, com a Azola é capaz de fixar nitrogênio atmosférico, fixando de 60-120 kg de N2 por hectare. Noldin e
Ramos (1983) avaliaram o efeito da azola cultivada antes da semeadura do arroz (julho a setembro) e obtiveram produtividades
de 39 t/ha de fitomassa verde e de 54,8 kg/ha de nitrogênio.
Na Coopat, uma aplicação de fosfato natural (400 kg/ha) é
feita antes de fazer o lodo, a partir de agosto/setembro incorporando com a grade. Aos 20 dias, aplica-se urina de vaca na dosagem de
5-7L/ha dissolvidos em 100 litros de água e pulverizados na lavoura
e aos 50 dias após plantio repete-se a operação com acréscimo de
5 L/ha de biofertilizante (que foi preparado e curtido por 60 dias).
Na Coopan, aplica-se esterco de porco e cama de aviário incorporado ao solo, juntamente com a aplicação de biofertilizante
entre 30 e 45 dias depois do plantio. A cama de aviário e esterco
deve provir de criações que não utilizam aditivos na alimentação
dos animais, isto é garantido pelas análises realizadas nesses insumos antes da sua utilização no arroz.
É necessário aprofundar a análise sobre os produtos utilizados na nutrição do arroz ecológico, porque a nutrição das plantas
está intimamente relacionada com a trofobiose. Acredita-se que
um conhecimento básico na fisiologia da planta é fundamental,
pois as substâncias aplicadas, como os biofertilizantes ativam
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uma série de mecanismos metabólicos. De acordo com Pinheiro
e Barretos (1996), na maioria dos biofertilizantes existem componentes ligados a aspectos fisiológicos da planta.
Parasitas e doenças do arroz

O ataque de parasitas na lavoura de arroz ecológico provocou maiores danos nos primeiros anos, mas com o tempo, esse
ataque de pragas e doenças foi reduzido e menos impactante. A
presença de parasitas, como a bicheira-da-raiz (Oryzophagus
oryzae) e a lagarta militar (Spodoptera spp), é controlada pelo
manejo com água de irrigação e a época de plantio. Uma alternativa para controle dos adultos da bicheira-da-raiz é a aplicação
de agentes entomopatogênicos, como Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae (Epagri, 2002).
É importante, neste tópico, fazer referência a Chaboussou
(2006) e sua contribuição científica denominada “teoria da trofobiose”. Suas experiências demonstraram uma correlação estreita
entre a intensidade de ataque de parasitas e o estado nutricional
das plantas, porque os parasitas não têm capacidade de digerir
elementos complexos, devido a seu equipamento enzimático ser
carente em enzimas proteolíticas, que desdobram as proteínas em
substâncias mais simples. A aplicação de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos provoca nas plantas uma desordem metabólica que
desregula os mecanismos de proteólise (quebra de proteínas) e proteossíntese (síntese de proteínas) nos tecidos vegetais, sobrando
nutrientes solúveis na seiva das plantas. Nesta condição, a planta
passa a disponibilizar aos parasitas uma “seiva enriquecida’, contribuindo para a sua proliferação. Portanto a questão-chave para a
proteção das plantas é desenvolver processos produtivos que permitam à planta formar substâncias mais complexas como as proteínas, em outras palavras a um estado de proteossíntese.
Para alcançar o equilíbrio entre proteossíntese e proteólise,
as plantas precisam ser nutridas adequadamente, crescer em am-

397

Proposta para a produção de arroz ecológico: a partir de estudos de casos no RS e PR

bientes equilibrados, principalmente em relação ao solo. Portanto
o equilíbrio da composição mineral do solo é primordial. O meio
para alcançar a fertilidade crescente do solo é chave, no processo.
Num manejo ecológico, a fertilidade do solo deve ser orientada
por práticas ecológicas, considerando e promovendo a atuação
dos microrganismos do solo que tem papel relevante na intensa
atividade biológica e contribuem para a biocenose.
Vegetação ao entorno

Observando o ambiente com produção de arroz convencional e as áreas com cultivo ecológico, nessas últimas, há maior
diversidade de espécies vegetais.
Na Fazenda Capão Alto das Criúvas, ao redor dos quadros
de arroz irrigado é preservada a vegetação e, segundo Volkmann,
“as matas ao redor dos tabuleiros de arroz funcionam como a
mata ciliar ao redor dos rios; preservamos os maricás; inclusive,
esta planta na ecologia é classificada como planta de berçário”
(Volkmann, 2009).
No assentamento Filhos de Sepé, os bosques próximos às
várzeas são preservados para manutenção da biodiversidade. Segundo Zang (2009), “É importante criar um ambiente de cooperação, não deixamos árvores isoladas próximas aos banhados,
mas buscamos preservar os bosques, as árvores juntas trabalham
com princípio da cooperação”.
Em todos os locais, a vegetação nas taipas é preservada com
intuito de promover diversidade no sistema. Na Coopan, a taipa
tem mais de um metro de largura, todas com cobertura vegetal;
segundo Boza (2009), a altura e a biomassa das taipas formam
um cordão vegetal de isolamento para evitar a contaminação por
herbicidas usadas pelos vizinhos.
Nas experiências visitadas e de conteúdo holístico em que
o arroz ecológico se insere, é indispensável à presença de ampla
e heterogênea arborização, dentro e fora das lavouras de arroz.
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É o berço natural dos organismos que equilibram o ambiente e
protegem as culturas, se manejadas racionalmente.
Um conceito que pode ser incorporado ao sistema de arroz
irrigado é a agrossilvicultura. Neste sentido, Milz (1997 apud
Prochnow, 2002) se refere à integração de agrossilvicultura com
arroz, realizada pela agricultura tradicional asiática, que desenvolveu sistemas sustentáveis de cultivo de arroz, que se aproximam muito do estado natural em que esta gramínea cresce.
Marrecos de Pequin ( Anas ssp)

O marreco de Pequin, ave originária do nordeste asiático, é
utilizada em consórcio com arroz irrigado pré-germinado, como
eficiente agente biológico, para controle das invasoras, pragas e
na redução de tempo no preparo do solo (Instituto Riograndense do Arroz, 2002). Essa técnica foi experimentada no assentamento Filhos de Sepé, em quatro hectares. A avaliação de Zang
(2009) é que os marrecos, pelo hábito de revirar o solo na procura de alimentos, limpam, preparam e fertilizam o solo para o
plantio e os marrecos foram menos atacados por predadores que
no sistema da rizipiscicultura.
De acordo com Pettine e Ribeiro (2005) e Noldin et al.
(2004), o consórcio de arroz com marrecos durante a fase vegetativa e, principalmente, no período pós-colheita proporciona:
redução em 80% da infestação com arroz vermelho; controle da
bicheira da raiz; ochetina, caramujos e controle muito eficiente
quando utilizado na safra do arroz para controle do percevejo do
colmo (Tibraca limbativentris); aumento da fertilidade da área
representado pela produtividade da área superior à média; retorno de recursos com a comercialização de carne e ovos.
Os problemas de manejo observados pela experiência de
Zang (2009) é que as aves foram adquiridas adultas e permaneceram pouco tempo nos quadros de arroz, apenas 30 dias. Mas
segundo o Irga (2010), os resultados são melhores quando as aves
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são colocadas com vinte dias de vida e permanecem no arroz no
mínimo 90 dias. Para o instituto, o ideal é colocar os animais
no final de dezembro, durante o estágio vegetativo da planta e
permanecer na lavoura após a colheita até a proximidade do próximo plantio. A quantidade de marrecos é de 40 animais por ha,
mas o número pode ser aumentado, dependendo do nível de infestação das plantas indesejáveis e pragas nos quadros.
Rizipiscicultura orgânica

A rizipiscicultura foi a proposta técnica inicial para iniciar
a produção ecológica do arroz na Coopat e do grupo do arroz
ecológico do Assentamento Filhos de Sepé. O primeiro passo foi
a adequação dos quadros de arroz para o cultivo de peixes, para
o que, segundo Boll et al. (2002), devem ser observados os seguintes aspectos: evitar áreas planas; os quadros deverão apresentar declividade entre 1% e 2%; o tamanho da parcela de 500
a 5.000 m²; evitar áreas sujeitas à inundação e a variedade de
arroz deve ser resistente ao acamamento. As taipas devem ter
uma altura mínima de 50 a 80 cm, considerando que, na época
de entressafra, a altura da lâmina de água no quadro deve ser de
30 a 50 cm., comparada com a época do cultivo do arroz, onde a
lamina de água fica com 15 a 20 cm.
Outra operação essencial é a construção do refúgio na
lateral de maior comprimento do quadro. Refúgio é um local
mais profundo do quadro onde não é plantado arroz. Serve
como refúgio aos peixes quando for necessário o rebaixamento
da água por ocasião da colheita e/ou despesca. De preferência
o refúgio deve ser construído dentro de cada quadro, sendo recomendada sua construção paralela à taipa de maior comprimento e próxima à primeira fileira de arroz, ocupando de 4 a
8% da área total do quadro. A profundidade do refúgio abaixo
do nível do quadro vai depender das variações da temperatura,
quanto maior a temperatura, mais fundo deve ser o refúgio, em
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média é adotado de 40 a 70 cm. Outro aspecto importante é
que o fundo do refúgio não deve estar abaixo do nível do fundo
do canal de drenagem do quadro, visto que é necessária a sua
drenagem completa para a coleta dos peixes (Boll et al., 2002;
Cotrim et al., 2001).
Na rizipiscicultura é importante que o agricultor possa fazer um controle apurado sobre as vazões de entrada e saída da
água nos quadros de arroz (Instituto Riograndense do Arroz,
2002). É sempre preferível que o abastecimento de água e a drenagem de cada refúgio e quadra, se deem de forma independente
das outras quadras, sendo que na drenagem, o esvaziamento de
preferência seja realizado à noite e de forma lenta, para evitar a
perda de peixes (Prochnow, 2002).
A irrigação definitiva da lavoura inicia 15 a 20 dias após a
semeadura e é após este período que se faz a estocagem dos peixes na lavoura. Conforme o crescimento do arroz, a lâmina de
água é elevada, devendo atingir 15 a 20 cm após dois meses de
cultivo. O nível da água deve ser o mais constante possível para
cada estádio, sem drenagens bruscas, pois os peixes podem morrer ilhados, em poças no interior dos quadros, caso o terreno não
seja bem nivelado. Oscilações da lâmina de água maiores que 1,2
cm/dia causam estresse aos organismos aquáticos prejudicando
seu crescimento (Epagri, 2002).
O manejo com os peixes se inicia com a escolha das espécies a serem utilizadas e as respectivas densidades de estocagem.
Devido à diferença de hábitos alimentares entre as espécies, é
interessante o policultivo. Nas experiências relatadas, foram colocados de 3000-5000 alevinos com 5 a 6 cm, as espécies utilizadas foram (Cyprinus carpio variedade húngara), carpa capim
(Ctenopharyngodon idella), carpa cabeça grande (Aristichthys
nobilis) e carpa prateada (Hypophthalmichthys molitrix), na
porcentagem de 70, 20, 5 e 5% respectivamente. Seguindo a
recomendação de Cotrim et al. (2001), as espécies foram colocadas nos quadros 15- 20 dias após o plantio do arroz pré401
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-germinado, quando as plantas atingiram em torno de 20 cm de
altura, com solo alagado.
Em relação ao porcentual e função de cada espécie, para um
bom preparo do solo e transformação da matéria orgânica, utiliza-se 70% de carpa húngara (Cyprinus carpio variedade húngara): espécie considerada como a mais importante do sistema. Faz
um eficiente “preparo de solo”, tem hábito alimentar omnívero
e no processo alimentar revolve (fuçando) o solo, à procura de
alimentos. Para a carpa capim (Ctenopharyngodon idella), são
utilizadas 20%. Essa espécie apresenta hábito alimentar herbívoro, se alimentando de vegetais superiores. Produz uma alta quantidade de fezes, contribuindo para fertilização do terreno.
A carpa prateada (Hypophthalmichthys molitrix) é usada
na porcentagem de 5%, possui hábito alimentar fitoplantófago.
Espécie filtradora. Ao filtrar grandes quantidades de água, consome algas unicelulares, pequenos organismos de zooplâncton e
partículas de detritos orgânicos em suspensão. A carpa-cabeça-grande (Aristichthys nobilis) é colocada no sistema na porcentagem de 5%.
Os benefícios obtidos no momento da despesca são: o preparo do solo foi realizado pelos peixes que realizaram um excelente
trabalho de formação de “lodo ou lama”, com uma camada em
torno de 5-10 cm, apresentando aspecto de solo regurgitado, com
uma parte de matéria orgânica mineralizada; consumo da resteva e das plantas indesejadas; alto nível de matéria orgânica: logo
abaixo do “lodo”, havia uma camada com aproximadamente 5-10
cm, com raízes do arroz ainda ancorada ao solo e parte da resteva
como material mais grosseiro em processo de decomposição.
Os limites detectados no processo da rizipiscicultura desenvolvida pelo GGAE foi o ataque dos predadores aos peixes,
principalmente na fase inicial, alevinos com 5-6 cm. Nesse sentido, pesquisas devem ser direcionadas para amenizar o ataque de
predadores. Outra questão é a possibilidade da substituição das
espécies exóticas, por espécies nativas.
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Custo de produção

Considerando a importância do assunto, buscou-se, em um
primeiro momento, informações sobre o custo de produção no
sistema convencional, no assentamento Pontal do Tigre em Querência do Norte. De acordo com os agricultores entrevistados, a
produtividade média obtida no convencional é de 100 scs/60kg/
ha, o custo da saca fica em torno de R$ 32,00 a saca de 60 kg. O
preço pago aos agricultores pela saca é de R$ 38,00, são necessárias em média 84 sacas, das 100 produzidas para cobrir o custo
da produção. Sobram 16 sacas por ha, no modelo convencional.
Vendidas a R$ 38,00 cada saca, a renda por hectare fica em torno de R$ 610,00.
Nas unidades produtivas visitadas no RS, o arroz é a principal fonte econômica para sustentação de suas famílias e na produção ecológica. De acordo com Zang e Boza (2009) a relação
custo e beneficio é diferente: o custo de produção médio por hectare é de R$ 1.200,00 para uma produtividade de 85 sacas por
hectare. O preço pago pela saca de 50 kg é de R$ 30,00, o produto ecológico tem um acréscimo de 15%. Portanto, cerca de 40
sacas pagam o custo de produção, sobram 45 sacas, que geram
uma receita líquida de R$ 1.350,00 por hectare. Segundo Boza
(2009), o arroz cateto é vendido a um preço melhor, de R$ 45,00
a R$ 70,00 a saca de 50 kg.

Conclusões
As experiências analisadas permitem concluir que a produção de arroz ecológico irrigado pode ser realizada exitosamente
em qualquer escala.
A experiência do GGAE tem um elemento central e relevante: a cooperação que pode se constituir em uma ferramenta
organizativa importante, com capacidade para realizar a gestão
de toda a cadeia produtiva, grande potencial de superar os limites
e oferecer resultados competitivos e qualificados.
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Os insumos de síntese química, fertilizantes solúveis, agrotóxicos podem ser dispensados ou substituídos.
A água é um recurso natural fundamental na produção do
arroz irrigado, a estratégia de gestão de recurso hídrico, como a
criação do Distrito de Irrigação em Viamão, é eficiente na organização do uso racional da água pelos agricultores, atendendo às
exigências da cultura, sem comprometer a qualidade dos recursos hídricos e do ecossistema.
A sistematização das áreas associada ao cultivo com sementes pré-germinadas e manejo correto de lâmina de água de irrigação são manejos eficientes no controle de plantas indicadoras
e parasitas. A irrigação intermitente pode contribuir para a redução do gás metano.
O sistema consorciado de arroz e peixe, a rizipiscicultura,
favorece o arroz pelo controle de plantas indicadoras e pela redução de parasitas no solo. O trabalho dos peixes reduz o uso
de máquinas. Outro benefício é a produção de proteína animal a
baixo custo. A venda dos peixes incrementa a renda dos agricultores. O uso de marrecos de Pequim pode contribuir na redução
de plantas indicadoras.
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Introdução
A rápida degradação do solo sob exploração agrícola no
mundo, especialmente em países tropicais em desenvolvimento,
despertou nas últimas décadas a preocupação com a qualidade
do solo e a sustentabilidade da exploração agrícola (Sanchez,
1976; Lal; Pierce, 2004; apud Mielniczuk, 2008). Desde então,
diversos conceitos sobre qualidade do solo foram propostos; o
melhor deles, porém, define a qualidade do solo como sendo a
sua capacidade de manter a produtividade biológica, qualidade
ambiental, vida vegetal e animal saudável na face da terra (Doran; Parkin, 1994; apud Mielniczuk, 2008).
O consenso em relação à matéria orgânica (MO) como indicador da qualidade do solo emana de dois fatores principais.
Primeiro, o teor de matéria orgânica é muito sensível às práti1
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cas de manejo, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, onde, nos primeiros anos de cultivo, mais de 50% da MO
previamente acumulada é perdida por diversos processos, dentre
eles, a erosão e decomposição microbiana (Mielniczuk, 2008).
Segundo, dentre a maioria dos atributos do solo e do ambiente relacionada às funções básicas, destaca-se a matéria orgânica
com grande importância na fonte de nutrientes para as culturas,
na retenção de cátions, na complexação dos elementos tóxicos e
de micronutrientes, na estabilidade da estrutura, na infiltração
de água, na aeração, e serve como fonte de carbono e energia aos
microorganismos heterotróficos, constituindo-se, assim, num
componente fundamental no potencial produtivo desses solos
(Mielniczuk, 2008; Bayer; Mielniczuk, 2008).
Sob vegetação natural, o conteúdo de matéria orgânica do
solo encontra-se estável. O uso agrícola altera esse conteúdo, sendo observada, normalmente, uma redução acentuada, quando
utilizados métodos com intenso revolvimento do solo e sistemas
de cultura com baixa adição de resíduos vegetais. Nessa situação,
é estabelecido um processo de degradação das condições químicas, físicas e biológicas do solo, além da perda de produtividade
das culturas (Bayer; Mielniczuk, 2008).
De acordo com Costa (2004), até a década de 1950, a agricultura era baseada na rotação e consórcio de culturas, adubação
verde e orgânica e práticas biológico-vegetativas que mantêm os
teores de matéria orgânica no solo. Segundo Wutke et al. (2009,
p. 8), “a adubação verde foi desestimulada por causa da implantação de um efetivo complexo agroindustrial no país, sobretudo
de fertilizantes minerais”, reduzindo consideravelmente as práticas agroecológicas e os saberes regionais historicamente acumulados pelos agricultores.
Com novas formas de tecnologia baseadas no uso de insumos químicos e práticas motomecanizadas e automatizadas, a
agricultura passou a ser cada vez mais dependente de recursos
não renováveis e mais agressiva ao meio ambiente, inserindo-se
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o desgaste do solo e a erosão como seus principais componentes.
O Assentamento Santo Antonio em Piratininga/SP, está “situado
sob solos de baixa fertilidade natural” (IBGE, 2001) e geologia
sedimentar do Grupo Arenito Bauru (K) (Almeida et al., 1981),
com topografia movimentada e alto potencial de erodibilidade
(Cati/EDR-Bauru, 2009). Este fator, somando-se à falta de infraestrutura, tecnologia e conhecimento por parte dos agricultores, a prática de mobilização intensiva do solo contribui para
o aumento progressivo da erosão, perda de produtividade das
culturas, além da redução considerável da matéria orgânica, que
é o indicador mais privilegiado da qualidade do solo. O conjunto
destes fatores contribui para o controle equivocado das plantas
espontâneas, como a Brachiaria (Syn. Urochloa).
A Brachiaria decumbens (capim-braquiária) é uma espécie
originária da África e trata-se de uma excelente forrageira, perene e com grande produção de massa foliar de boa qualidade,
resistente ao pastejo e ao pisoteio. Em áreas onde a espécie foi
introduzida como forrageira, ao se transformar essas terras em
lavouras, a Brachiaria decumbens passa a ser uma importante
planta espontânea, muito agressiva e de difícil controle (Bianco;
Tonhão; Pitelli, 2005). Com a habilidade de crescer densamente,
produzir de 500 a 2 mil hastes por metro quadrado e de desen
volver um sistema de raízes finas em abundância, geralmente
profundas, e que se ramificam no solo tão intensamente, raras
são as plantas que podem competir com elas em umidade e elementos nutritivos. Também são poucas que toleram como elas o
estresse e o pisoteio intensivo (Bertoni; Lombardi Neto, 2012).
Quando o objetivo é a melhoria da qualidade do solo, espera-se encontrar maior número de espécies, mais sensíveis às
condições de estresse, que produzam mais biomassa, absorvam
mais nutrientes e possam ser manejadas mais facilmente pelos
agricultores (Favero et al., 2001). Uma das opções pode ser a
utilização de adubos verdes para o manejo de solo e controle
de plantas espontâneas como Brachiaria decumbens, reduzin409
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do conseguintemente o uso de herbicidas, fertilizantes minerais,
fogo e maquinaria respectivamente, refletindo de maneira positiva na qualidade do solo.
Os adubos verdes possuem diversos benefícios, como: elevar a fertilidade do solo; fixação biológica de nitrogênio atmosférico; aumento na produtividade das culturas através da biomassa
vegetal produzida no local ou trazida de fora; proteção física do
solo contra a erosão; redução no uso de adubos e fertilizantes e
controle de plantas espontâneas, seja pelo efeito alelopático seja
pela competição (Wutke et al., 2009). Segundo esta autora, tal
prática consiste no cultivo e no corte de plantas imaturas em pleno florescimento, com ou sem a incorporação da fitomassa.
A prática da adubação verde, além dos benefícios normalmente citados, pode ser uma valiosa ferramenta no sistema de
manejo integrado de plantas espontâneas (Severino; Christoffoleti, 2001). Estudos sobre adubos verdes no manejo de plantas infestantes têm sido realizados em diversas partes do país. Segundo
Monquero et al. (2009), em Araras/SP, foi adicionada massa vegetal, nas proporções de 40, 50 e 80 ha-1 toneladas de biomassa,
para as espécies Crotalaria juncea, Canavalia ensiformis, Mucuna aterrima e Pennisetum glaucum, sob dois tipos de manejo
(dispostas na superfície e incorporadas ao solo), na emergência
e biomassa seca de duas espécies de plantas daninhas (Ipomoea
grandifolia e Brachiaria decumbens), e verificou-se que as proporções de 80 toneladas incorporadas na superfície do solo foram
mais eficazes no controle de germinação de plantas espontâneas,
incluindo Brachiaria decumbens. O que demonstra o potencial
da adubação verde no manejo de plantas espontâneas.
No Estado de Goiás, Santos, Cava, Timossi (2008), avaliando o potencial de formação de biomassa de Crotalaria juncea.,
e C. spectabilis, verificaram, aos 150 dias após brotação (DAB),
que no tratamento testemunho a produtividade de fitomassa seca
de Brachiaria decumbens foi de 15,3 toneladas ha-1 enquanto que
nos tratamentos com Crotalária, a incidência foi de apenas qua410
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tro toneladas na espécie de C. juncea., e de 11,2 toneladas na C.
spetabilis, demonstrando que esta leguminosa é uma importante
ferramenta no manejo agroecológico de Brachiaria decumbens.
Também em Goiás, foi verificado, numa tentativa de ajustes para a quantidade ideal de semente de Canavalia ensiformis
para cobertura do solo, que em 150 kg (quantidade máxima)
de sementes por ha-1 não afetou desenvolvimento de Brachiaria
decumbens. O que demonstra não ser eficaz nesse tratamento
(Cava et al., 2008).
Nos assentamentos da região central do Estado de São Paulo, com solos sedimentares de topografia movimentada do grupo
Bauru, com alto potencial de erosão, estes estudos são escassos e
de muita importância para ajustes nas técnicas de manejo de solo
e das plantas espontâneas.
Mediante o exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produtividade de biomassa de diferentes espécies de adubos
verdes de inverno e verão, e sua influência no peso de biomassa
seca de Brachiaria decumbens para estimular a transição agroecológica no Assentamento Santo Antonio, em Piratininga/SP.

Metodologia
O estudo foi realizado no verão do ano safra de 2013/2014
e outono/inverno de 2014, em um lote em processo de certificação orgânica, no Assentamento Santo Antonio, em Piratininga/
SP, em um Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) (Oliveira et al.,
1999), e Mudança textural Abrupta (Santos et al., 2013), com
características químicas de: pH (CaCl2) = 4,4; Al3+ = 2,4 mmolc
dm-3; Ca2+ = 7 mmolc/dm-3; Mg 2+ = 3 mmolc/dm-3; K+ = mmolc dm3
; P (Resina) = 3 mg dm-3 e M. O. = 9 g/dm³. CTC = 32,5 mmolc/
dm³, e V% = 32, a 560 metros de altitude, segundo as Cartas Topográficas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de
São Paulo (IGC, 1983), nas coordenadas geográficas -22.421777,
-49.236848, em clima CWA, conforme classificação climática
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de Koppen que confere estação quente e chuvosa e inverso seco.
Com características de temperatura e precipitação pluviométrica
conforme a tabela a seguir:
Tabela 1: Temperatura e precipitação pluviométrica
do município de Piratininga/SP
Mês

Temp. Mínima

Temp. Máxima

Precipitação (mm)

Jan

18,7

29,6

215,7

Fev

19,8

30,4

207,5

Mar

18,5

30,4

130,8

Abr

15

27,8

63,3

Mai

13

25,6

54,9

Jun

11,1

23,8

51,9

Jul

10,9

24,6

32,1

Ago

12,2

26,5

27,5

Set

14,4

27,2

66,5

Out

16,1

28,5

117,6

Nov

17,5

29,9

109,7

18,6

28,6

165,5

Dez

Fonte: adaptado de Climatempo E Cepagri, 2014.

No ensaio de verão, o preparo de solo foi realizado de forma
convencional com duas gradagens pesadas e a nivelação. Anteriormente, realizou-se amostragem de solo e calagem para elevar
a saturação por bases do solo a 70%, conforme Raij et al. (1996).
O delineamento utilizado foi completamente casualizado, por se
tratar de unidades experimentais homogêneas, parcelas e blocos
uniformes, o que permite que os tratamentos sejam sorteados nas
unidades experimentais sem qualquer restrição (Anjos, 2009). O
experimento teve cinco parcelas e cinco repetições com espaçamento entre blocos de 5x5 metros.
O plantio de primavera/verão ocorreu em sete de dezembro de 2013, sendo efetuados sulcos com tração animal e plantados manualmente. Os tratamentos consistiram em: 1) Crotalária
juncea (Crotalaria Juncea); 2) Mucuna Rajada (Mucuna spp.);
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3) Mucuna Preta (Mucuna alterrima); 4) Mucuna Cinza (Mucuna nivea); 5) Feijão Guandú cv Fava Larga (Cajanus Cajan);
6) Sorgo + Guandu (Sorghum bicolor + Cajanus Cajan); Sorgo
(Sorghum bicolor) e 8) Testemunha. O espaçamento entrelinhas
adotado para ambos os tratamentos foi de 0,8 m e a quantidade
de sementes utilizadas conforme recomendação para cada espécie, segundo Fhall et al. (1998). Nos tratamentos com espécies de
mucuna, realizou-se quebra de dormência das sementes, com a
utilização de choque térmico.
Os tratamentos de outono/inverno consistiram em: 1) Nabo
Forrageiro (Raphanus sativus); 2) Tremoço (Lupinus albus) e, 3)
Testemunha, sendo este ensaio realizado em sistema de cultivo
mínimo (SCM), com capina de enxada e plantio sem mobilização do solo, realizando-se sulcos com arado de tração animal e
plantio manual.
Após o plantio, realizou-se capina manual aos dez dias após
semeadura (DAS), e acompanhamento do desenvolvimento vegetativo das espécies durante os 25 dias após a brotação (DAB).
Aos 120 dias DAS, realizou-se medição de biomassa nos ensaios
de primavera/verão, coletando-se em duas amostras aleatórias,
a saber: 0,20 m² por bloco. As amostras de adubos verdes e das
plantas espontâneas foram acondicionadas em sacos plásticos de
cinco quilos, identificadas, pesadas e depois encaminhadas ao
Laboratório de Fisiologia Vegetal do Departamento de Biologia
da Unesp, campus de Bauru, onde foram colocadas em sacos de
papel e secadas em estufa, com circulação forçada a 60°C e temperatura contínua, até atingir peso constante.
Posteriormente, as médias do experimento foram organizadas e submetidas a métodos estatísticos como análise de variância
e Teste de Tukey a 5% de significância para comparação de médias e avaliação da produção de biomassa seca e a influência sobre a comunidade de plantas espontâneas. Os ensaios de outono/
inverno foram plantados em 25 de abril, e realizados os mesmos
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procedimentos de coleta para pesagem aos cem dias, e as médias
deste ensaio também foram submetidas aos métodos estatísticos.

Resultados e discussões
Dentre os resultados das espécies de primavera/verão (tabela 2), Cajanus cajan apresentou maior produção de biomassa
seca; as espécies de Mucuna, em geral, ficaram no nível mínimo
da média para a produção de biomassa seca quando comparadas
com a literatura (Costa, 1993; Matheus; Wutke, 2006; Wutke et
al., 2009), não diferindo estatisticamente ao Teste de Tukey para
redução no peso de espontâneas.
A espécie de S. bicolor apresentou-se também abaixo da
média, quando comparado com as literaturas citadas. Isso deveu-se à ausência de adubação no plantio e a uma possibilidade de
menor aproveitamento do efeito residual da cultura anterior (Zea
mays), principalmente pelas características morfofisiológicas da
espécie que ocupou a área experimental no ano anterior. Segundo Ido e Oliveira (2014), raízes com exigências semelhantes não
se toleram mutuamente por também excretarem substâncias parecidas que lhe são hostis. Assim, muitas plantas de cultura são
autointolerantes, suportando mal a monocultura, prejudicando-se pelas excreções deixadas no solo pela colheita precedente de
semelhante.
No consórcio avaliado Sorghum bicolor + cajanus cajan,
houve uma maior satisfação tanto para o controle de Brachiaria
decumbens, quanto para produção de biomassa seca. Tal fato
atribui-se a um possível favorecimento do sorgo pelo nitrogênio
fixado pelo Cajanus cajan, principalmente pela capacidade desta espécie em produzir alta quantidade de biomassa e mobilizar
mais nutrientes (Alvarenga et al., 1995), podendo ter beneficiado
a espécie consorciada.
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Tabela 2. Produção de biomassa seca de adubos verdes e seu efeito sobre
redução no peso de Brachiaria decumbens, ano agrícola 2013/2014.
Espécies de Primavera verão
Adubos
verdes

MSAV

CV

MSPE

CV

MSAV1

– Kg/0,20 –
Crotalária
Mucuna
Rajada

MSPE2

– Ton/ha –
16,83

0,075bcdefg

45,61

12,3

3,75

0,095 bcdefg 27,57

0,088 bcdef

9,00

4,75

4,4

0,247 b

Mucuna
Preta

0,112 bcdef

23,57

0,095 bcde

21,79

5,6

4,75

Mucuna
Cinza

0,102 bcdef

33,84

0,106 bc

31,7

5,3

5,3

Guandú

0,338 a

19,41

0,103 bcd

45,54

16,9

5,1

Sorgo

0,194

7,44

0,106 bc

34,14

9,7

5,3

Sorgo +
Guandú

0,266 Bb

33,35

0,110 a

32,00

13,3

5,5

Testemunha

0,223 Bb

31,21

0,223 b

31,21

11,1

11,1

1

bc*

MSAV = massa seca de adubos verdes; 2Massa seca de plantas espontâneas. *Médias seguidas da
mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05), cálculos efetuados em
ordens decrescentes.

A espécie de Crotalaria juncea foi a que mais influenciou
positivamente na redução do peso biomassa seca de Brachiaria
decumbens, fato que se atribui ao seu rápido desenvolvimento
inicial e possível abafamento da espécie espontânea que não superou a leguminosa na competição, principalmente pela absorção de luz, influenciando diretamente no menor desempenho fotossintético da gramínea.
Nos tratamentos de inverno (tabela 3), houve desempenhos
satisfatórios para a produção de biomassa seca para ambas as
culturas, diferindo estatisticamente na produção de biomassa
seca, mas não influenciando de maneira positiva na redução do
peso de biomassa seca de Brachiaria decumbens, não diferindo
estatisticamente pelo teste de Tukey.
Tabela 3. Produção de biomassa seca de adubos verdes e seu efeito sobre
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redução no peso de Brachiaria decumbens, ano agrícola 2014.
Espécies de outono/inverno
Adubos verdes

MSAV

CV

MSPE

CV

– Kg/0,20 –

MSAV1

MSPE2

– Ton/ha–

Tremoço

0,195 a

5,33

0,052 a

7,40

9,77

2,6

Nabo Forrageiro

0,215 a

1,09

0,060 a

3,47

10,7

3,0

1,43

0,106

8,01

5,44

5,3

Testemunha
1

0,108

ab*

a

MSAV = massa seca de adubos verdes; 2 Massa seca de plantas espontâneas * Médias seguidas da
mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).

Este fato é explicado pela menor taxa de precipitação pluviométrica e deficiência hídrica no solo da região, nesta época do
ano. Como a Brachiaria decumbens é uma espécie de alta rusticidade, adaptada a solos de baixa fertilidade, é mais tolerante à
deficiência hídrica, como verificado através de análise de solo na
área do experimento, e também através do balanço hídrico do
município (gráfico 1).
Gráfico 1: Balanço hídrico do município de Piratininga

Média histórica entre 1971-1990.
Fonte: Adaptado Climatempo e Cepagri, 2014.
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Mesmo no inverno, em pleno período seco, a ausência de
pisoteio e/ou manejo através de ceifa, e/ou incorporação no solo,
possibilita que esta gramínea apresente taxa fotossinteticamente
ativa, tanto quanto as espontâneas, dentro dos tratamentos de
adubos verdes avaliadas neste período, conforme tabela 3, não
sendo influenciada, desta forma, por competição por luz e água,
e/ou efeitos alelopáticos, pois o testemunho produziu quantidades de biomassa parecidas às espontâneas, nos tratamentos de
adubos verdes Raphanus sativus e Lupinus albus, quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Conclusões
1. Nos tratamentos de primavera/verão, a espécie de Crotalaria juncea foi mais eficiente no controle de Brachiaria decumbens, reduzindo em 66,62 o peso da biomassa seca, se comparado ao testemunho;
2. a espécie Cajanus cajan produziu a maior quantidade de
biomassa seca (16,9 t/há-1), nos tratamentos de primavera/verão;
3. nos tratamentos de inverno, a quantidade de biomassa
seca das espontâneas não foi influenciada pela presença de adubos verdes, se comparado aos tratamentos testemunhos pelo teste
de Tukey a 5% de significância, mesmo produzindo metade da
biomassa seca no tratamento com Lupinus albus em relação ao
testemunho;
4. dessa forma, ressalta-se que os adubos verdes podem ser
uma estratégia positiva no manejo de plantas espontâneas no assentamento, criando a possibilidade do plantio direto agroecológico, redução no uso de herbicidas, redução de queimadas e
mobilização intensiva do solo.
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A proteção jurídica e comunitária das sementes
crioulas e seus conhecimentos tradicionais
associados
João Luis Dremiski

Introdução
A biodiversidade do Brasil e o grande número de conhecimentos que os povos tradicionais detêm sobre seus usos, são
valiosos e têm sido transformadas em vetores de concentração
econômica por meio de mecanismos de propriedade intelectual
como as patentes e registro de cultivares.
O sistema mundial de patentes que protege o conhecimento
tecnológico construído com base em conhecimentos tradicionais,
a adoção de tecnologias agrícolas como os transgênicos e a biopirataria tem sido apontados1 como causadores do empobrecimento de vários povos e países, assim como agentes de erosão
genética da biodiversidade destes.
É preciso salientar, que, no que se refere à normatização de
instrumentos jurídicos aptos a lidar com o impacto do agronegócio e da coexistência do cultivo de sementes geneticamente modificadas e das sementes cultivadas pelas comunidades tradicionais
e indígenas, o Direito, enquanto sistema regulador tem atuado
timidamente, principalmente em nível nacional.
1

Shiva, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento.
Trad. Laura Cardellini Barbosa de Oliveira. Petrópolis: Vozes, 2001.
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Fonte: o Autor, 2014

Mas algumas resistências a essas ofensivas têm ocorrido,
principalmente em algumas áreas interligadas, como a defesa
da diversidade das sementes crioulas, denúncia da biopirataria
e erosão genética pela redução da diversidade do germoplasma,
riscos da engenharia genética na manipulação da vida, negação
do direito ao patenteamento biológico e afirmação da soberania
alimentar dos povos em todo o mundo.
O resgate, a guarda, a reprodução e o melhoramento das
sementes crioulas por diversas comunidades tradicionais, espalhadas por inúmeros recantos do nosso território, têm proporcionado novo alento à resistência ativa contra o patenteamento da vida e à erosão genética, às condições de produção
de conhecimento local e dos sistemas de circulação de conhecimento, promovidos pelo agronegócio, que controla as sementes transgênicas.
422

João Luis Dremiski

Ao mesmo tempo que se resgata e valoriza as sementes
crioulas, são também recuperados saberes, espaços socioculturais, ritos, mitos e significados que ficaram enterrados na história.
É, pois, dentro de todo este contexto que se pretende analisar qual a resposta que o Direito tem fornecido ou poderá fornecer à problemática relacionada à violação dos direitos humanos e
à perda de diversidade biológica nos sistemas agrícolas, sobretudo, no Brasil. Então, surge um questionamento: de que maneira
o sistema jurídico, no âmbito nacional e internacional, tem se
mostrado capaz de lidar com esta realidade?
Neste artigo, será analisada a proteção e a tutela das sementes crioulas através da normatização do acesso à biodiversidade.
Os povos e comunidades tradicionais, detentores de recursos e
conhecimentos relacionados à biodiversidade, estão ameaçados
por políticas públicas e instrumentos regulamentados por leis
que restringem ou negam o reconhecimento desses guardiões das
sementes como sujeitos de direitos.

Convenção das Nações Unidas sobre diversidade biológica
A apropriação de recursos genéticos e de conhecimentos
tradicionais permitiu o imenso crescimento, nas últimas décadas,
de grande parte das indústrias de biotecnologia. Elas contaram
com uma fonte gratuita e privilegiada de matéria-prima, além de
informações valiosas derivadas dos conhecimentos de povos tradicionais sobre a biodiversidade. Isso aconteceu devido ao fato
de que não havia, no plano nacional ou internacional, legislação
própria que regulasse o tema, criando um “mercado livre” de
matéria-prima e conhecimento.
Essa lacuna na legislação internacional deu origem à Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB)2
2

Há outros instrumentos internacionais que reconhecem os direitos culturais das comunidades indígenas e asseguram proteção à sua diversidade
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realizada em 1992, cujo objetivo, dentre outros, é garantir a melhor distribuição das riquezas originadas dos recursos genéticos
entre países e entre os diferentes setores de um país, especialmente aqueles que têm papel relevante para sua conservação, como
os povos indígenas e as comunidades locais. Foi planejada para
consolidar uma série de outras convenções de alcance global já
existentes, orientadas para a conservação e preservação de componentes da biodiversidade.3
Entre elas, estão o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que estabelece as regras para a movimentação
transfronteiriça de organismos vivos modificados (OVMs);
o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para
a Alimentação e a Agricultura que estabelece, no âmbito da
FAO, as regras para o acesso aos recursos genéticos vegetais
e para a repartição de benefícios; as Diretrizes de Bonn, que
orientam o estabelecimento das legislações nacionais para regular o acesso aos recursos genéticos e a repartição dos benefícios resultantes da utilização desses recursos (combate à
biopirataria). Outras convenções englobadas pela CDB são:
as Diretrizes para o Turismo Sustentável e a Biodiversidade;
os Princípios de Addis Abeba para a Utilização Sustentável
da Biodiversidade; as Diretrizes para a Prevenção, Controle e
Erradicação das Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios
e Diretrizes da Abordagem Ecossistêmica para a Gestão da
Biodiversidade.

3

cultural: a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e
a Resolução 1990/27 do Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas,
criado em 1982 pelo Conselho Econômico e Social da ONU, estão entre os
mais importantes.
Rêgo, Patrícia de Amorim. “A conservação da biodiversidade, a proteção
do conhecimento tradicional associado e a formação de um regime internacional de repartição de benefícios no âmbito da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB)”. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina,
2008. Tese (Mestrado em Direito).
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Outro instrumento que merece ser mencionado, apesar de
ainda não estar em vigor, é o Protocolo de Nagoya4 sobre “Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos
Benefícios Advindos de sua Utilização”.
A CDB foi o documento responsável por mencionar que as
comunidades tradicionais devem ser beneficiadas pelo interesse
de exploração dos seus conhecimentos tradicionais; isso seria
concretizado por meio da repartição de benefícios, pois esses conhecimentos são responsáveis por conservar a diversidade biológica limitada ao pouco espaço geográfico se comparado ao avanço e expansão do agronegócio, indústria e comércio.

Consentimento prévio
O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) foi
instituído pela Medida Provisória n. 2.186-16/20015 que regulamentou a Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil. Esse
conselho surgiu da necessidade de se obter os consentimentos ou
anuência das comunidades tradicionais e povos indígenas, antes
de adentrar para a realização de pesquisas científicas. Lembrando que, por essa determinação em território nacional, os estran-

4

5

O governo brasileiro ratificou o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos
de sua Utilização (ABS, na sigla em inglês). Com isso, o Brasil se tornou um
dos primeiros países a assumir o compromisso de submetê-lo ao processo
interno de aprovação. Para que entre em vigor, o protocolo necessita ser
ratificado por pelo menos 50 países. Uma vez em vigor, o protocolo estabelecerá as bases para um regime internacional eficaz para acesso e repartição
dos benefícios oriundos do uso da biodiversidade, bem como dos conhecimentos tradicionais a ela associados.
Brasil. Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º,
alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: <http ://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
mpv/2186-16.htm>. Acesso em: 2 out. 2011.
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geiros com intenção de realizar pesquisas dentro do país devem
cumprir tais exigências.
Quando se proporciona à comunidade tradicional o conhecimento da pesquisa que se está realizando, ao fazer com que esse
processo se dê de forma participativa, não invasiva, com o devido
respeito e preservação da cultura dessas populações tradicionais,
há um incremento da construção científica, convalidando e concedendo legitimidade ao material colhido.6 Nisso consiste a adoção do consentimento prévio e informado dinâmico, o que significa que as populações devem estar informadas e concordar com
qualquer mudança de projetos de pesquisa ou bioprospecção.7

Contrato de repartição de benefícios
O artigo 8º (j) da Convenção sobre Diversidade Biológica
prevê que a participação das comunidades locais e indígenas nos
benefícios econômicos e financeiros deve ser implementada a fim
de lhes conferir direitos sobre estes conhecimentos.
Essas comunidades também têm o direito de impedir terceiros de utilizar o conhecimento tradicional de qualquer forma,
assim como de evitar que terceiros recebam benefícios, ainda que
de forma indireta, sobre a exploração econômica desse conhecimento, sem a sua autorização.
O movimento, regulamentado pela CDB, que transforma
as populações tradicionais em proprietários em potencial, determina que, o sujeito que utilizou o conhecimento tradicional para
obtenção de produtos comerciáveis ou no seu processo de fabri6

7

“IX – bioprospecção: atividades que acessam recurso genético, seus derivados ou conhecimento tradicional associado, descritas em projeto cujo objetivo preveja aplicações de interesse econômico”. Brasil. Projeto de Lei.
Inciso IX, Art. 7º. Dispõe sobre a coleta de material biológico, o acesso aos
recursos genéticos e seus derivados. Disponível em: <http ://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/consulta_publica/consulta_biologica.htm>. Acesso em: 2
out. 2011.
Piedade, Id. p. 52.
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cação deve dispor à comunidade tradicional ou povo indígena
parte dos lucros, como uma retribuição ou compensação pela
utilização de parte deste conhecimento tradicional.
No entanto, durante a confecção do contrato de repartição
de benefícios, observou-se as condições são absolutamente desiguais das comunidades, sobretudo, pelo fato de que elas não têm
o controle do processo, incluindo os ganhos, que não são explicitados nas negociações.
O que se pode perceber é que as grandes empresas internacionais produtoras de sementes utilizam o conhecimento tradicional permeado na produção de sementes crioulas como ponto
de partida de suas pesquisas, ou seja, o conhecimento científico
a partir do conhecimento empírico dessas comunidades. Porém,
nacional e internacionalmente pouco se percebe quanto à proteção das variedades crioulas, facilmente patenteadas por elas, com
a marginalização dos detentores dessa sabedoria, que verdadeiramente dominam a técnica de uma determinada variedade de
semente desde a produção,8 armazenagem, venda ou troca como
prática cultural e tradicional pela Lei de Sementes e Mudas.9

Organização Mundial do Comércio
A despeito de difundir a ideologia do “livre comércio”, a
OMC possui uma complexa estrutura de regras utilizadas na defesa dos interesses de grandes multinacionais e de seus países-sedes. A abrangência dos acordos contidos na OMC vai muito
além de temas relacionados ao comércio internacional.
No Brasil, as políticas agrícolas seguem essa lógica, visando
a, sobretudo, ampliar o acesso a mercados e consolidar vantagens
8
9

Santilli, Id. p. 23.
Brasil. Lei n 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências. Disponível em: <http ://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.711.htm>. Acesso em: 2 set.
2011.
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comerciais para o setor agrícola baseado no monocultivo para exportação. Para que as sementes transgênicas se tornassem um dos
pilares do agronegócio mundial, foi necessário que leis especiais
sobre o direito de patenteamento da vida e de propriedade intelectual relacionados com o comércio fossem instituídas, sob exigência
da OMC, nos 150 países membros dessa organização, de maneira
que garantissem o patenteamento de material biológico.
As leis que definem o direito à propriedade intelectual fazem
parte do conjunto de medidas de reformulação econômica e políticas impostas aos governos dos países em todo o mundo, pela
OMC, pelo Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial a serviço da globalização dos valores e práticas neoliberais.
O controle que as empresas transnacionais exercem sobre
a produção de alimentos e setores como os de agrotóxicos, fertilizantes químicos, os farmacêuticos e produtos veterinários,
ameaça o destino alimentar das pessoas e restringe a soberania
alimentar dos povos. Isso pode significar uma padronização da
dieta alimentar mundial pela redução crescente da diversidade
das sementes.
As divergências sobre propriedade intelectual e biodiversidade, também presentes no âmbito da OMC, estão diretamente relacionadas com a valorização econômica da biodiversidade.
Além disso, é importante ressaltar que as interfaces existentes
entre propriedade intelectual e biodiversidade acabam por abranger questões fundamentais como a soberania dos Estados sobre
os recursos genéticos, os direitos dos agricultores, o controle do
mercado de sementes e da alimentação mundial pelas corporações, além da possibilidade de riscos ambientais provenientes da
disseminação de culturas transgênicas.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma
agência internacional, com sede em Genebra, criada pela organi-
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zação das Nações Unidas no ano de 1967, e conta com a adesão
de 184 países. Nela há um Comitê Intergovernamental em Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclores, proporcionando assim a institucionalização
das negociações internacionais com a inserção da propriedade
intelectual.10
A OMPI tem como objetivo proteger também os conhecimentos tradicionais, quando estes estiverem presentes no polo
da autoria ou pertencerem aos povos indígenas e/ou populações
tradicionais, pois estes são responsáveis em manejar a biodiversidade existente, dela fazendo parte não apenas se utilizando de
seus recursos, mas conservando-a, principalmente.

Acordo sobre aspectos da Propriedade Intelectual para o
Comércio (Trips)
O Trips definiu um padrão de proteção à propriedade intelectual através de direitos autorais, patentes ou outros instrumentos, no âmbito do comércio internacional.11 Aderiram a este
acordo, 146 países, isso no ano de 1995, e foi ratificado em solo
brasileiro através da Lei n. 9.279, de 1996.12
Para os países periféricos, uma série de problemas torna indesejável a adoção completa do acordo Trips, sem que haja adaptações a essas assimetrias. Dentre os principais, está o ônus, para
a sociedade, do encarecimento dos produtos em decorrência do

10

11

12

OMPI. Organización Mundial de La Propriedad Intelectual. Disponível
em: <http ://www.wipo.in>. Acesso em: 4 out. 2011.
Almeida, L. T. de. Comércio e Meio Ambiente nas Negociações Multilaterais, in: Brasil. Comércio e Meio Ambiente: uma Agenda Positiva para
o Desenvolvimento Sustentável, Brasília: Ministério do Meio Ambiente,
2002.
Brasil. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http ://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 4 out. 2011.
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longo período de duração das patentes e a elevação do custo de
acesso a novas tecnologias, dificultando a sua transferência.
O Trips é um acordo tendencioso à proteção dos países desenvolvidos que regula os direitos que estão relacionados à propriedade intelectual dentro da OMC, diferentemente da OMPI,
que está inserido no contexto da ONU e regula não apenas a propriedade intelectual em si, mas também os conhecimentos tradicionais agregados e a repartição de benefícios.
Embora seja inegável a existência de um vínculo claro entre
a preservação da biodiversidade e o conhecimento e as práticas
das populações locais13, eles não são percebidos como agentes
que devem participar da construção desse acordo internacional,
mesmo que isso lhes diga respeito. Desta forma, é necessário que
esses povos indígenas e demais comunidades tradicionais sejam
devidamente representados nestes conselhos.
Em vários aspectos, se observa que a CDB se contrapõe ao
Acordo Trips, pois a CDB procura garantir às comunidades tradicionais e locais, o direito ao controle sobre a participação nos lucros obtidos a partir de seus conhecimentos tradicionais, enquanto
que o Trips exige dos países-membros que sejam reconhecidos os
direitos de propriedade intelectual sobre todas as tecnologias.14
Enquanto a CDB caminha para uma política integrativa, por
assim dizer, quando começa a reconhecer a atividade inventiva das
comunidades, em busca da preservação da biodiversidade e do conhecimento (aqui cabível a prática de cultivo de sementes crioulas
e a multiplicação da diversidade biológica que eles realizam por
meio delas), já o Trips ignora a revelação da origem intelectual,
sendo imprudente com a possibilidade do propenso ‘autor’ estar,
indevidamente, se apropriando de ideias, saberes, fontes e inspirações que podem estar ou não no domínio público.15
13
14
15

Zanirato e Ribeiro, Id. p. 45.
Zanirato e Ribeiro, Id. p. 46.
Karam, Id. p. 135.
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Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), com sede em Roma, foi criada em 1945, num
contexto histórico de pós II Guerra Mundial, portanto, diante
da devastação de muitos países, outrora, grandes potências mundiais. Seu mandato era o de “acabar com a fome”. Fazem parte
do organismo, atualmente, 191 países.
Recentemente, convencidos da natureza especial dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, conscientes
de que esses recursos são motivo de preocupação comum da humanidade, cientes de sua responsabilidade para com as gerações
presentes e futuras e, finalmente, considerando a interdependência dos países em relação a esses recursos, os países aprovaram,
no âmbito da FAO, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, do qual o Brasil é
um dos seus membros.

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para
Alimentação e Agricultura
O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para
a Alimentação e Agricultura, aprovado em Roma, em 3 de novembro de 2001, tem por finalidade facilitar o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso de recursos fitogenéticos
de considerável relevância para a segurança alimentar e para a
agricultura sustentável mundial.
O ponto central do tratado é a criação de um sistema multilateral de acesso facilitado a recursos fitogenéticos, para fins
de uso e conservação em pesquisas científicas, melhoramentos e
capacitação, desde que tais atividades não envolvam usos químicos, farmacêuticos ou outros usos industriais. O tratado contém
disposições muito fracas de restrição à propriedade intelectual,
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permitindo que as sementes e outros materiais de origem vegetal
sejam patenteados e/ou registrados como cultivares, desde que
sofram algum tipo de modificação em relação ao recurso fitogenético originalmente acessado.
Como contrapartida do acesso, o sistema prevê a repartição de benefícios para os países da origem dos recursos, como a
transferência de tecnologia, capacitação e intercâmbio de informações. Há também a previsão da criação de um fundo com os
benefícios monetários pagos quando o uso resultar em alguma
variedade ou produto explorável economicamente, que não possa
ser utilizado por terceiros para pesquisa ou melhoramento, em
função de mecanismos de propriedade intelectual.
Algumas questões deverão ser enfrentadas, a partir da incorporação do tratado à legislação brasileira e nas futuras reuniões dos países membros da FAO, como o status de proteção
jurídica das espécies que estão fora do tratado, apropriações através de registros de cultivares de coleções ex situ de centros de
pesquisa, isto é, fora do território brasileiro, desde que coletadas
em condições in situ (território terrestre, mar territorial, espaço
aéreo, plataforma continental e zona econômica exclusiva).

Constituição Federativa da República brasileira
Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a sétima Constituição da República Federativa do Brasil. No entanto, ela foi a
primeira das constituições brasileiras a disciplinar a proteção da
biodiversidade e o acesso ao patrimônio genético e dedica o artigo 225 ao meio ambiente.
Há que assinalar que anteriormente à Constituição de 1988,
o país possuía estrutura infraconstitucional nessa temática, no
Código Florestal (Lei n. 4.771, de 1965), na Lei de Proteção a
Fauna (Lei n. 5.197, de 1967), no Decreto-Lei sobre o Estímulo
e Proteção à Pesca (DL n. 221, de 1967), Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 1981) e a Lei de Ação
Civil Pública (Lei n. 7.347, de 1985).
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De Lucca16 afirma que preceitos constitucionais acham-se,
direta ou indiretamente, relacionados com a propriedade intelectual da biodiversidade, como o Artigo 1º, em seu Inciso III,
que destaca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado democrático de Direito; o Artigo 5º, em seus
Incisos IX e X, que versam sobre os Direitos e Garantias Fundamentais; os Artigos 218 e 219 que dispõem sobre a Ciência e
Tecnologia, dentre outros.
Outros dispositivos constitucionais podem ser invocados
para a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, como a garantia do direito de propriedade (Artigo 5º, Incisos XXII e XXIII), a propriedade intelectual (Artigo 5º, Inciso
XXIX), os princípios da proteção da Ordem Econômica e Financeira (Artigo 170).
A atual Constituição Federal estabelece, em seu Artigo 225,
o Princípio da Proteção ao Meio Ambiente e da Biodiversidade,
consagrando um amplo conjunto de medidas de finalidade preservacionista, como a preservação e a restauração dos processos
ecológicos essenciais, e necessidade de manejo ecológico das espécies e ecossistemas e da diversidade e integridade do patrimônio genético do País. Na Constituição de 1988, esses direitos são
enunciados em três dimensões: territoriais, organizativos e culturais, intimamente relacionadas, para que, em geral, a violação de
uma das dimensões seja considerada uma violação para a outra.
Após a ratificação da CDB, diversas legislações foram promulgadas com interesses de promover a valorização econômica
da biodiversidade e inseri-la no mercado, como a Lei de Biossegurança, a Lei de Patentes, a Lei de Cultivares e a Lei de Crimes
Ambientais. Podem-se assinalar outras legislações que contemplam o tema da biodiversidade posterior a 1998, como a Lei de
16

De Lucca, Newton. Biodiversidade, Propriedade Intelectual e Comércio
Internacional. Disponível em: <http ://www.cjf.gov.br/revista/numero8/
painel33.htm>. Acesso em: 17 set. 2011.
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Educação Ambiental e a Lei de Sistema Nacional de Unidades de
Conservação.

Lei da biossegurança
A Lei de Biossegurança, Lei Federal n. 11.105, de
24/3/2005,17 estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados18 e cria o Conselho Nacional de Biossegurança, regulamenta a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio) e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança.
As atividades abrangidas pela Lei 11.105/2005 no uso de
organismos geneticamente modificados são: construção, cultivo,
produção, manipulação, transporte, transferência, importação,
exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados.
O Art. 16, § 3º da Lei 11.105/2005 institui a incumbência
da CTNBio de deliberar, em última e definitiva instância, sobre
os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do
licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental.
Isso dá à CTNBio o direito de desprezar a necessidade de prévia
análise de impacto ambiental, quando julgar que determinada
atividade não demonstra ofensa potencial. A prévia análise de
impacto ambiental dos transgênicos é necessária devido ao pos17

18

Brasil. Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV
e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos
geneticamente modificados – OGM e(...). Disponível em: <http ://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/lei/L11105.htm>. Acesso em:
7 out. 2011.
O Artigo 3º, inciso V, da Lei de Biossegurança, define organismo geneticamente modificado (OGM), como: organismo cujo material genético tenha
sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética.
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sível contato entre essas espécies com as do meio ambiente, provocando a extinção de uma espécie vegetal ou animal, bem como
os efeitos que o consumo desses alimentos geneticamente modificados possa trazer ao homem.
Um exemplo da vinculação da erosão da diversidade biológica com a revolução verde,19 no Brasil, é o milho transgênico
e sua coexistência com o milho crioulo cultivado pelos povos
tradicionais, dentre eles os indígenas. A coexistência significa a
possibilidade efetiva, para os agricultores, de escolherem entre
o modo de produção com sementes convencionais ou a produção de culturas geneticamente modificadas, independentemente
da opção do seu vizinho. Segundo a CTNBio, a possibilidade de
culturas coexistirem no mesmo espaço sem interferir uma na outra é perfeitamente possível.
A contaminação por cruzamento de cultivares de sementes
crioulas por sementes geneticamente modificadas consiste, exatamente, em uma das problemáticas relacionadas à coexistência
de culturas transgênicas e não transgênicas no contexto da proteção da agrobiodiversidade. A nova Lei de Biossegurança estabelece em seu art. 7º, inciso I, por exemplo, com o fim de evitar
riscos à saúde pública, aos animais, plantas e ao meio ambiente
em geral, que é obrigatória a “investigação de acidentes ocorridos
no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética e
o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo
máximo de cinco dias a contar da data do evento”.
Os agrônomos Adriano Riesemberg e Marcelo Silva apresentaram, em 2010, dados sobre a contaminação de lavouras
convencionais pelos transgênicos, divulgados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná e comprova19

Packer, Larissa Ambrosano; Avanci, Juliana Lemes. Transnacionais, legislações e violações dos direitos dos agricultores, in: Seminário sobre Proteção da Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores: Propostas para enfrentar a contaminação transgênica do milho. Org. Gilles Ferment; Gabriel
Fernandes; Juliana Lemes Avanci. Brasília: MDA, 2010.
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ram que as medidas para garantia de coexistência entre os diversos modelos produtivos são ineficazes e não garantem segurança
para a saúde e para o meio ambiente, colocando em risco o patrimônio genético nacional, embora a Constituição Federal preconize que é dever do Poder Público estabelecer medidas e políticas
voltadas para a sua conservação e preservação.20
A soberania alimentar dos povos e comunidades tradicionais, detentores da maior parte da sociobiodiversidade do país está
ameaçadaao se autorizar, através da Lei da Biossegurança, o cultivo
e produção de alimentos a partir de OGMs, cuja cadeia de produção
é dominada por poucas e poderosas empresas transnacionais.

Lei de patentes
A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como a Lei
de Propriedade Intelectual que pode conceder patentes a pleitos
por meio do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, e internacionalmente por órgão internacional criado para isso, a OMPI e
o Acordo Trips, vinculados à ONU e OMC respectivamente.
Conforme a Lei n. 9.279/96, os recursos naturais, da forma
como existem na natureza, não são patenteáveis. Entretanto, a
engenharia genética consegue sintetizar produtos recombinantes
muito semelhantes aos existentes na natureza, dando margem a
discussão quanto à possibilidade de patenteamento. Com o reconhecimento da propriedade intelectual sobre processos de obtenção de produtos é possível que um mesmo titular obtenha o
patenteamento de todos os processos conhecidos para se chegar a
determinado produto final, instituindo monopólio contrário aos
interesses sociais.
20

Riesemberg, Adriano; Silva, Marcelo. Crônica de uma contaminação anunciada, in: Seminário sobre Proteção da Agrobiodiversidade e Direito dos
Agricultores: Propostas para enfrentar a contaminação transgênica do milho. Org. Gilles Ferment; Gabriel Fernandes; Juliana Lemes Avanci. Brasília: MDA, 2010, p. 76.
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O Inpi e a OMPI acabam desconsiderando o contexto cultural e as características em que são produzidos os conhecimentos tradicionais e os produtos dele oriundos. Pois “o conhecimento tradicional, fruto da interação coletiva desses povos com sua
biodiversidade, não se pode moldar para atender aos requisitos
da lei de propriedade intelectual”.21 O conhecimento tradicional
não pode ser adaptado à lei de patentes, pois compreende o contato com a biodiversidade e o aprimoramento desta ao longo de
muitas gerações.22
Como já mencionado, a principal dificuldade quanto ao reconhecimento da propriedade intelectual está na determinação
da comprovação da originalidade do conhecimento tradicional,
sendo que este geralmente está acoplado à cultura de uma coletividade, para a qual este é inalienável, insubstituível, tornando-se
para ela a sua própria herança, e, portanto, seu patrimônio. Sem
isso, perde-se parte de sua identidade étnica (direito, garantido
constitucionalmente), de forma que seu consentimento prévio raramente o é de forma plena.
Em suma, as questões etnosocioculturais se encontram sufocadas por regulamentações internacionais acerca da propriedade intelectual e do regime de patentes com crivo apenas comercial
ou industrial.

Lei de cultivares
res
21
22

23

23

A Lei n. 9.456, de 28/4/97 – Lei de Proteção dos Cultiva– disciplina o direito de propriedade sobre a multiplicação

Santos, Id. p. 114.
Wandscheer, Clarissa Bueno. Patentes & Conhecimento Tradicional. Curitiba: Juruá, 2004.
Segundo Manuela Carneiro da Cunha, a CDB encontrou diversas restrições dos EUA, sobretudo referentes à transferência de tecnologia. Os EUA
mudaram para um foro que lhes fosse mais favorável, o do Gatt (General
Agreement on Trade and Tariffs), substituído em 1995 pelo WTO (OMC
– Organização Mundial de Comércio), conseguiram vincular sanções co-
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e produção de cultivares e sementes de vegetais. Essa lei segue o
modelo aprovado pela Convenção Internacional para Proteção
das Obtenções Vegetais de 1978 (Upov/78).24 Através desta Lei,
também foi criado o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares
(SNPC), que é mantido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), sendo o órgão máximo do setor.
O Brasil aderiu à Upov/78 somente em 30 de junho de 1999,
através do Decreto n. 3.109, obtendo assim a garantia de que
os direitos dos obtentores de novos cultivares serão respeitados
pelos países que tenham aderido à convenção, da mesma forma
como são protegidos os direitos dos nacionais desses países. Ou
seja, as cultivares desenvolvidas no Brasil não poderão ser exploradas comercialmente nos países filiados à Upov/78, sem o pagamento de direitos aos melhoristas brasileiros.
Nos termos do inciso IV do art. 3º da Lei federal 9.456/97,
cultivar é definido da seguinte forma:

24

merciais à exigência de normas mínimas de proteção à propriedade intelectual. Ou seja, patentes deveriam ser respeitadas mundialmente. Não é,
evidentemente, por acaso: a esmagadora maioria das patentes é detida pelos
países desenvolvidos. Os EUA reclamavam em 1994 que só em produtos
farmacêuticos perdiam, por ano, US$ 2,5 bilhões de royalties que não eram
pagos. Essa pressão resultou nos chamados Trips (Trade-Related Intellectual Property Rights – Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio). No Brasil, resultou na lei de Marcas e Patentes e na lei de Proteção
de Cultivares e na lei sobre direitos autorais. Cunha, Manuela Carneiro da.
Populações tradicionais e a Convenção da Diversidade Biológica. Estudos
Avançados [online]. 1999, v. 13, n. 36, p. 147-163.
A Upov é uma organização internacional com sede em Genebra, na Suíça,
responsável pela implementação da Convenção Internacional de Proteção
de Novas Variedades de Plantas. A convenção original foi adotada em 1961,
em Paris. Essa convenção passou por três revisões, uma em 1972, outra em
1978 e a última em 1991. Atualmente existem duas convenções em vigor:
a de 1978 e de 1991, que oferecem aos governos interessados dois modelos
de proteção para variedades de plantas: patentes ou sistema sui generis. Os
países que aderiram à Convenção até 1995 tiveram a oportunidade de optar
por uma dessas duas convenções. Posteriormente, restou a alternativa da
versão de 1991.
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(...) a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares
conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto
aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em
publicação especializada disponível e acessível ao público,
bem como a linhagem componente de híbridos.

Em seu art. 4º, assevera que poderá ser protegida a nova
cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal, garantindo aos alimentos geneticamente
modificados a possibilidade de proteção da propriedade intelectual, o que faz da empresa detentora da tecnologia titular do direito ao uso e comercialização dos OGMs.
Em complemento, o art. 9º da mesma lei assegura ao seu
proprietário direito à “reprodução comercial no território brasileiro”, ao mesmo tempo que proíbe a terceiros, no prazo da proteção, a “produção com fins comerciais, o oferecimento à venda
ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem
autorização do legítimo titular”.
O avanço da globalização, no entanto, influencia na adoção
de um sistema de proteção das variedades vegetais homogêneo
para todos os países. Entretanto, os maiores beneficiados, neste
contexto, são os que detêm maior conhecimento e poder econômico para o desenvolvimento da pesquisa de novos produtos.

Sistema Nacional de Sementes e Mudas
A Lei Federal n. 10.711, de 5/8/2003, dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), tratando, de maneira geral, do Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem)25,
25

Devem estar registradas todas as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as
atividades de produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de sementes e mudas.
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do registro nacional de cultivares (RNC);26 da produção de sementes e mudas; da certificação de sementes e mudas; da análise
de sementes e mudas; da comercialização de sementes e mudas;
da fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem,
da análise, da certificação, do armazenamento, do transporte e
da comercialização de sementes e mudas; e da utilização de sementes e mudas.
A Lei n. 10711/2003 foi regulamentada pelo Decreto n.
5.153, de 23 de julho de 2004, e seu objetivo é garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução
vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Na prática, tem por objetivo evitar a pirataria e
estabelecer um nível mínimo de qualidade.
A Lei n. 10.711/2003 reconhece a especificidade das sementes crioulas e de seus detentores, camponeses e comunidades tradicionais, mas impõe rigorosas restrições à comercialização desses materiais pelos agricultores.
Essa lei consagra normas que dão ao setor privado a função
de promover o processo de desenvolvimento através do agronegócio. Os resultados da implantação do SNSM podem ser percebidos pelo aumento de investimentos privados em pesquisa de
tecnologias de sementes, a fusão, o ingresso e a concorrência de
transnacionais no setor de sementes, ou seja, a concentração do
mercado e o controle sobre o setor.

Lei da Ação Civil Pública
A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, possibilita que sejam impedidos também atos degradatórios à
biodiversidade.

26

A inscrição no RNC é necessária para que a pessoa ou a empresa possa produzir beneficiar ou comercializar sementes.
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Por esta lei está capacitado o Ministério Público e as demais pessoas jurídicas elencadas em seu art. a defender o
processo de bioprospecção, uma vez que este trata de exploração de elementos da biodiversidade que possuem caráter difuso, como visto. 27

O Ministério Público possui legitimidade para propor medidas judiciais e extrajudiciais destinadas à preservação e promoção do patrimônio cultural brasileiro, conforme o Art. 129, inciso III da Constituição Federal Brasileira. Mas a ação civil pública
não é o único instrumento a serviço da proteção do bem cultural,
pode-se citar o inventário, o tombamento, a desapropriação e,
também, os instrumentos judiciais como a ação popular e a ação
penal pública.
A ação civil pública possui um espectro maior de abrangência possibilitando sua utilização tanto para impor aos
Poderes Públicos a abstenção de uma determinada conduta negativa ao meio ambiente, quanto para impor o cumprimento de condutas positivas voltadas para a sua preservação, o que se constitui a melhor opção quanto se trata
de bens ambientais, geralmente de natureza irreparável.
Pode ser dirigida não só contra o Poder Público, mas contra todos os particulares que venham causar danos àqueles
bens.28

Um dos objetivos da ACP é tutelar os direitos e os interesses que transcendem a individualidade do sujeito, ou que são
pertinentes a uma coletividade. Por isso, é muito utilizada para
a defesa de patrimônios culturais e em outras situações em que é
cabível, conforme dispõe a Lei n. 7.347/85.
27

28

Santos, Antônio Silveira R. dos. Biodiversidade, Bioprospecção, Conhecimento Tradicional e o Futuro da Vida. Revista de Informação e Tecnologia
– CCUEC Unicamp, março/2001.
Aguinaga, Karyn Ferreira Souza. A proteção do patrimônio cultural imaterial e os conhecimentos tradicionais, in: XV Congresso Nacional do Conpedi, Manaus, novembro/2006.

441

A proteção jurídica e comunitária das sementes crioulas e seus conhecimentos tradicionais associados

Houve, neste artigo, argumentos para embasar que a prática de cultivo de sementes crioulas, que se apresenta como um
modo de viver tradicional de povos e comunidades tradicionais,
pode ser considerada como um patrimônio cultural passível de
inventário e posterior registro em órgãos competentes. Então, as
violações e agressões deste patrimônio cultural e prática tradicional implicam na invocação do Judiciário por autores legitimados
pela lei, um deles o Ministério Público, para que sejam efetivadas
ações protetivas a esse patrimônio.
Péricles Asbahr29, em seu estudo, propõe que a violação
a esse patrimônio imaterial como um direito difuso e coletivo,
e que está intimamente ligado à natureza e sua biodiversidade,
tem, também, natureza ambiental e, portanto, sua violação pode
consubstanciar em dano ambiental extrapatrimonial, cabendo,
inclusive, responsabilização civil cumulada com indenização pelos danos causados. Observe-se um fragmento de sua colocação:
O dano ambiental extrapatrimonial é uma forma de agressão ao meio ambiente capaz de ofender a dignidade da
pessoa humana atingindo valores não materiais ligados
à esfera da personalidade do ser humano. Tais valores, a
princípio individuais, expressam, na verdade, sentimentos
da pessoa humana que estão relacionados ao macrobem
ambiental que indivisível, cujo interesse é difuso, pertencendo indistintamente a todo meio social.30

Internacionalmente, o patrimônio cultural e imaterial foi reconhecido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura), e recebeu dela o apoio em reconhecer a importância da conservação desses conhecimentos e
saberes populares, por meio da Recomendação Sobre Salvaguarda
29

30

Asbahr, Péricles. O dano ambiental extrapatrimonial. Santos: Universidade
Católica de Santos, 2006. Dissertação de Mestrado em Direito, Programa
de Pós-Graduação da Universidade Católica de Santos, Santos, 200, p. 92.
Ibid. p. 92.
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da Cultura Tradicional e Popular31 e, posteriormente, pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.32
A perda dos conhecimentos tradicionais implica na perda,
não apenas da história de um povo, mas, também da identidade e
da história humana, pois a cultura é parte integrante da vida do
ser humano, e a vida é o maior bem tutelado pelo Direito.

Marco Legal da Diversidade Biológica
O Projeto de Lei (PL) n. 7735/2014, chamado de Marco Legal da Biodiversidade, cumpre as metas estabelecidas na CDB de
1992 e foi sancionado pelo governo em maio de 2015, mas ainda
necessita de aprovação pelo Senado Federal. Define normas para
o acesso, a pesquisa e a exploração do patrimônio da biodiversidade nativa do país e seus conhecimentos relacionados bem como
a repartição justa e equitativa de benefícios.
O Marco da Biodiversidade tem como ponto positivo o fato
de que o patrimônio genético do Brasil é tratado como bem de
uso comum do povo, o que reforça a ideia de impossibilidade
jurídica de sua privatização. Outro ponto positivo refere-se ao
tratamento que se dá ao conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético, integrando-o ao patrimônio cultural brasileiro, que deve ser protegido enquanto riqueza nacional.
Como ponto negativo permite todo acesso ao patrimônio
biológico e cultural nacional por pessoa jurídica, entenda-se,
companhia biotecnológica sediada no exterior. O Marco da Biodiversidade contrapõe ao artigo 15, parágrafo 6º da Convenção,
31

32

Esse instrumento legal fornece elementos para a identificação, a preservação e
a continuidade dessa forma de patrimônio, assim como de sua disseminação.
Conforme Artigo 1, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial tem as seguintes finalidades: a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades,
grupos e indivíduos envolvidos, a conscientização no plano local, nacional e
internacional da importância do patrimônio cultural imaterial e de seu reconhecimento recíproco e a cooperação e a assistência internacionais.
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dispensando as empresas e as pesquisas científicas baseadas em
recursos genéticos de obter o consentimento, a autorização prévia e promover a plena participação de todas as partes contratantes durante o processo.
Estabelece que as empresas tenham apenas contrapartidas
financeiras, pois pagarão royalties ao governo somente depois
de o produto entrar na fase de comercialização e o valor será de
0,1% até 1% da renda líquida obtida pelo produto e as empresas
enquadradas como micro ou pequenas ou individuais estão dispensadas dessa repartição de benefícios. Essas disposições não
cumprem o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção, que garante o acesso do Estado fornecedor dos recursos
genéticos e sua transferência à tecnologia, incluindo tecnologia
protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual.
O PL também anistia as multas já emitidas nos últimos 15
anos por biopirataria em biomas brasileiros, ignoram conquistas históricas como o melhoramento participativo das sementes
crioulas e seus bancos de sementes constituídos, limita a participação do governo em todos os processos de exploração do patrimônio natural do país, por meio de um conselho fiscalizador.
Se entrar em vigor a nova lei, sem correção dos pontos negativos, a utilização soberana dos recursos da biodiversidade será
perdida e não entrará efetivamente no processo de desenvolvimento socioambiental, econômico, nem contribuirá com a erradicação da pobreza do país.

Proteção comunitária das sementes crioulas
São essas práticas sociais associadas ao resgate, conservação, intercâmbio e uso sustentável da biodiversidade que vêm, no
dia a dia, afirmando a importância dos povos tradicionais, camponeses e de suas organizações como os verdadeiros guardiões
das sementes crioulas.
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A conservação e a manutenção da diversidade agrobiológica, mediante o equilíbrio dos cultivos diversificados nos diversos
agroecossistemas, a conservação dos valores culturais e tradicionais, e a conservação e uso de variedades crioulas, contribuem
para a conquista da independência alimentar dos povos, para a
manutenção dos modos de existência das comunidades agrícolas
reduzindo-se, com isso, o êxodo rural, e finalmente, para proporcionar uma alimentação mais rica em nutrientes, mais diversificada e menos sujeita aos insumos químicos e agrotóxicos.33
Figura 2 – Feira de Sementes Crioulas Indígenas na
Tekohá Guarani em Pinhalzinho/PR

Fonte: O autor, 2012

33

Derani, Cristiane (org.). Alimento e biodiversidade: fundamentos de uma normatização, in: Anais do XV Congresso Nacional do Conpedi. Direito, sociobiodiversidade e soberania na Amazônia. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 4.
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O cultivo de variedades crioulas pelas comunidades locais,
tradicionais e indígenas constitui uma importante fonte genética de tolerância e resistência a diferentes tipos de estresses, bem
como lhes confere maior capacidade de adaptação aos diferentes
ambientes e manejos locais, uma vez que tais variedades fornecem material genético altamente adaptado aos locais onde são
conservadas e manejadas.34
Assim como em outras experiências que operam com o resgate de variedades locais, estas sementes podem ser melhoradas
através de práticas tradicionais de seleção e multiplicadas em
campos comunitários de sementes. A disseminação das redes comunitárias de resgate, multiplicação e troca de material reprodutivo tem resultado na constituição de sistemas locais de informação sobre disponibilidade de sementes que, por sua vez, ativam
mecanismos de reciprocidade e de trocas.

Conclusão
Um novo paradigma de desenvolvimento deve promover
não só a sustentabilidade ambiental, ou seja, a sustentabilidade
de espécies, ecossistemas e processos ecológicos, como também
a sustentabilidade social, ou seja, deve contribuir também para a
redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores de justiça social e equidade.
Em suma, os instrumentos jurídicos destinados à proteção
do patrimônio biológico, cultural e imaterial podem contribuir
consideravelmente para a promoção da conservação e manutenção da biodiversidade. As sementes crioulas e o conhecimento
tradicional a elas agregado, podem ser tidos como um patrimô-

34

Machado, Altair Toledo. Manejo da Agrobiodiversidade com enfoque no
melhoramento participativo. Revista Agricultura Biodinâmica, Ano 23, n.
93, 2006. Disponível em: <www.biodinamica.org.br/Revista%20Biodinâmica/93.pdf>. Acesso em: 30 set. 2011.
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nio imaterial importante à nossa cultura e imprescindível à continuação da história.
É necessário ressaltar que está emergindo uma nova tendência no Direito, na qual os povos e comunidades tradicionais
assumem um papel fundamental enquanto aliadas na luta pelo
desenvolvimento socioambiental. Constituída a partir de demandas singulares e lutas históricas de segmentos sociais até bem
pouco tempo invisíveis ao Estado brasileiro, busca-se reconhecer,
com celeridade, a autodefinição dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos
civis individuais e coletivos.
A participação do Estado é fundamental para a construção
de um sistema sui generis que eficazmente proteja os direitos de
povos e comunidades tradicionais e encoraje a repartição justa e
equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento.
É lançado o dilema de um conceito de relação jurídica próprio, que preveja e dê respostas adequadas às demandas sociais
coletivas e não se limite a regulamentar conflitos de cunho individualista e patrimonial.
Outra questão emergencial que dificulta a efetivação, em
muitas oportunidades, destes direitos postos, é a visão estreita
utilizada para as fontes normativas, enfatizando a figura do Estado, por sua vez, influenciado por entes privados, tendo em vista
a própria organização da sociedade dentro da lógica capitalista.
Hoje, o principal desafio no campo dos direitos socioambientais não consiste mais no seu reconhecimento jurídico, mas
em sua aplicação real.
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O espectro da agroecologia que nos ronda deve se realizar
em sua totalidade.
De muito adianta combatermos o agrobusiness com a produção de alimentos agroecológicos “livres” da exploração do ser
humano e da natureza pela gana dos capitalistas!
E, melhor ainda será se completássemos nossas lutas com
um embate direto e reto ao chamado construbusiness, ou o
“construnegócio”, que ergue os espaços do mundo, tanto o urbano como o rural, a explorar o ser humano e a natureza.
Esse “construnegócio” aparece diante de nossos olhos
quando observamos com cuidado os espaços que usamos para
morar, produzir, estudar, comerciar... Basta vermos como e com
quê são construídas no mundo rural, as casas, as escolas, as igrejas, os comércios, as agroindústrias e os equipamentos de produção, como silos, galpões, estufas, estábulos...
Num rápido olhar, parece que estas construções não apresentam problema algum, se estiverem “bem feitinhas”... É como
as roupas que usamos! Estando “bem vestido”, maravilha!
Isso ocorre, pois a condição hegemônica do capitalismo nos
deixa cegos, e tudo que vemos e conhecemos parece ótimo, pois
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“assim deu na novela da globo”, e parece não ter alternativa nenhuma a essas construções, esse espaços, hoje, assim edificados.
Apertemos um pouco mais o olhar para esses tetos, paredes, telhados e janelas que nos cercam.
Assim como no agronegócio, que produz commodities (milho, trigo, arroz, feijão...), o “construnegócio” também produz
suas commodities: o ferro, o alumínio, o PVC, o cobre, em escala
global e em escala regional, o cimento, a cal, a areia, a brita, o
eucalipto, o pinus, o vidro, as tintas sintéticas...
Essas commodities são mercadorias genéricas que podem
ser negociadas nas negociatas das bolsas de valores do mundo
todo, a gerar muita, mas muita mais-valia, concentrada nos bicos
dos abutres do capital financeiro.
O agronegócio opera com os alimentos, fonte de nossa energia vital, e o construnegócio opera sobre a matéria construída em
todo o planeta. Somos abrigados do sol, da chuva, das intempéries, por ele, nas construções feitas por ele, assim, vivemos nele.
Mas, não podemos sucumbir a ele!
Daí, que fazer? Como vamos construir sem esses materiais?
Sem essas empreiteiras? Vamos ficar “debaixo da lona preta para
sempre”?
Da mesma forma que não somos contra o milho, o arroz,
ou o trigo, mas como eles são produzidos pela Monsanto, Syngenta... E lutamos pela sua produção de modo agroecológico,
não podemos ser contra a areia, o ferro ou o cimento.
Somos, sim, contra o modo como se dá sua produção pela
Gerdau, Votorantim... E como são utilizados nas construções,
pela Camargo Corrêa e pela Odebrecht!
Com cuidado, vejamos o que combatemos:
• Os materiais como ferro, cimento, alumínio, vidro, cobre, PVC e tintas sintéticas exigem muitos investimentos para sua
produção. São cadeias produtivas amplas e caras. No Brasil capitalista de hoje, essa produção se dá apenas por grandes grupos
multinacionais. Não vivemos na Venezuela, onde as cimenteiras
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foram estatizadas, ou a produção de PVC pelo Estado ergue milhares de casas populares. Aqui, esses materiais estão longe de
gerarem algo de bom para o povo, sendo hoje apenas produzidos
para sugar o sangue de nossa classe. Se quisermos formar cooperativas ou fábricas autogestionárias para produzir cimento, seria
impossível devido ao alto custo, e o Estado brasileiro atualmente
não pretende estatizar nada, são tempos de resistência. Ou seja,
devemos, portanto, buscar substitui-los por outros materiais, por
aqueles que podemos produzir, com qualidade, e utilizá-los apenas quando estritamente necessário.
• Quem comanda a construção civil no campo são empreiteiras capitalistas, grandes, médias ou pequenas. As obras nos
assentamentos ou no meio rural, em geral, acontecem centradas
nas mãos de uma ou outra pessoa que se beneficia da riqueza gerada pela obra. “Dizem aí que construir dá muito dinheiro!” Dá
sim, mas hoje só para o patrão, pois os salários dos construtores,
mesmo... Veja-se as obras do Minha Casa Minha Vida Rural, as
construções (poucas) do Incra, ou prefeituras.
• Para que estes materiais cheguem às obras espalhadas
pelo mundão rural, muito óleo diesel é queimado. São vencidas
distâncias enormes que trazem dos pontos mais longínquos caminhões e caminhões de tudo, e sempre carregados de materiais
muito pesados.
• A venda desses materiais no varejo se dá em lojas de materiais, famosas por operar com créditos e valores que achacam e
roubam os trabalhadores rurais.
• Esses materiais, produzidos de forma intensiva e centralizada, destroem o meio ambiente. Para fazer cimento, montanhas inteiras são destruídas pela extração dos minerais necessários e muita energia é gasta para aquecer os alto-fornos; as
madeiras plantadas como pinus e eucalipto formam quilômetros e quilômetros quadrados de deserto verde, e as madeiras
mais fortes e resistentes, utilizadas para telhados, por exemplo,
acabam com as matas nativas; o ferro, o aço, e o alumínio são
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como o cimento, são exploradas jazidas gigantes, que nos roubam montanhas e vales e, ainda, as matas para gerar carvão e
aquecer os fornos, além das intervenções nos rios para a energia hidrelétrica; para produzir tijolos, mais carvão, ou gás, a
aquecer mais o planeta liberando CO2 para a atmosfera; para
extrair areia, barrancas de rios são destruídas; a própria brita,
é pedra pura dinamitada... Os químicos para as tintas também
são produzidos por processos destrutivos, o PVC é da cadeia do
petróleo...
• Do modo como são erguidas essas obras, há a exigência
de técnicos criados pelo capital, tais como engenheiros e arquitetos, alienados do mundo do trabalho e do diálogo com os trabalhadores, realizando projetos distantes das mãos dos construtores. Ou seja, não há apropriação real da obra por parte deles,
pois são obrigados a seguir os ditames dos desenhos, a realizar
trabalho também alienado. Isso se agrava, pois o cálculo de uma
viga ou um pilar de concreto armado é tão complexo que alguém
sem um Crea ou CAU não se atreveria a fazê-lo. Desse modo,
tudo que os construtores tradicionalmente sabem de construção
perde valor, sendo destituídos de conhecimento.1
• A ação ideológica do marketing sobre os materiais de
construção do capital é espantosa. Veja-se a já antiga campanha
nacional criminosa contra as casas de pau a pique, proibindo-as
por ser abrigo de animais peçonhentos, como o barbeiro, quando
estes podem também se alojar em buracos de casas de cimento.
• Os restos de obra ou até mesmo construções antigas erguidas com materiais industrializados têm dificuldade de descarte, pois não são “biodegradáveis”. É nesse caso, entulho, que vai
ficar por aqui algumas centenas de anos. Uma alternativa a isso
seria sua reciclagem, processo nada fácil.

1

Lobotomizados, ou com a parte frontal do cérebro extraída, como nos sugere Sérgio Ferro, 2006.
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De outro modo, popular, de classe, solidário, integrado à
natureza e até mais “bonito”, a construção no campo pode, e
deve ser agroecológica:
• as obras podem ser comandadas pelos próprios camponeses, em regime de autogestão, mutirão, cooperação, como já é
a experiência popular, não sendo necessária a figura de um empreiteiro. As cooperativas dos produtores podem, por exemplo,
participar das licitações e devem contribuir para a organização
dos construtores. Desse modo, não há geração de mais-valia, se
as remunerações dos construtores forem equânimes e democraticamente decididas;
• a produção local desses materiais de construção gera renda para os produtores, mantendo o dinheiro nas proximidades,
não o “exportando” para as matrizes das multinacionais em outros países ou mesmo para as cidades grandes, onde moram os
capitalistas médios. Certamente, assim, vão poder comprar menos iates ou caviar, mas isso não vai lhes fazer falta, pois já estão
bem gordinhos;
• se os materiais de construção forem produzidos no próprio local, naturalmente haverá economias com transporte, ou
seja, óleo, dinheiro, caminhões, tempo de vida;
• além disso, há os comerciantes, que também ficarão fora
da cadeia produtiva, gerando ainda mais economia para quem os
comprar diretamente dos produtores;
• o meio ambiente não sofre se os materiais forem extraídos
para o próprio consumo, em pequena escala, com extração pulverizada e espalhada pelo território. Por exemplo, se for utilizado
o tijolo de adobe, a terra e as fibras vegetais são retiradas das proximidades da obra, em pequena quantidade e por serem crus, dispensam a queima de carvão, ou gás nos fornos, além de não liberar CO2 para sua produção. Caso optem por utilizar madeira ou
bambu, esta pode ser plantada em grande variedade nos próprios
locais, pois se realizado manejo florestal, com espécies nativas
em SAF – Sistemas Agroflorestais, haverá madeira e bambu para
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a vida toda. As tintas podem ser pigmentadas com terra local,
por vezes, com ampla gama de cores. Há ainda a possibilidade de
cobrir os espaços com fibras vegetais, que duram menos, mas dão
ótimo resultado térmico e estético. Sua refação constante não é
cara, nem mais trabalhosa que a instalação de telhas, além de serem extremamente leves, economizando em madeiramento;
• a ideia de que estes materiais de construção têm pouca
durabilidade não é verdadeira. Há técnicas de tratamento e preservação já pesquisados, permitindo ampla vida útil, desde que
corretamente empregados;
• para erguer com esses materiais é necessário, sim, enfrentar o pensamento do capital de que tais materiais são de má qualidade. Ou, até mesmo, teremos de enfrentar o estigma criado
pelas elites e reproduzido por muitos de que esses materiais são
para o abrigo de pessoas menos valorosas, da classe trabalhadora, sempre desqualificada pela casa grande. Ou “coisa de pobre”.
Já é tempo de nos botarmos de pé contra isso! Atualmente, até
mesmo setores “alternativos” das elites já se utilizam destes materiais de forma fetichizada, como algo cult. Ou seja, por lá já
virou mercadoria!
• as construções agroecológicas após o uso podem ser reinseridas no meio ambiente sem deixar vestígios, pois são biodegradáveis, não há ruínas ou entulhos. Ao mesmo tempo, os reparos,
reformas, ampliações e substituições de peças mantêm-se com
fácil realização, pois os materiais são locais e sempre podem ser
extraídos do meio, produzidos e reproduzidos.
• o emprego dessas técnicas alternativas de construção é
consonante com a milenar cultura construtiva de nosso país,
adaptada e tecnologicamente desenvolvida para cada ecossistema. A análise técnica profunda de uma habitação Xavante, por
exemplo, bate os índices de salubridade, iluminação natural,
ventilação, estanqueidade, eficiência energética e integração ambiental mais que qualquer casa erguida por um branco segundo
as técnicas europeias importadas. Esse conhecimento ainda está
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aqui entre os camponeses e nas aldeias escondidas Brasil afora.
Desse modo, cabe aos arquitetos e engenheiros descerem de seus
escritórios pedestais e aprenderem com o povo camponês e originário, e junto deles construir, lado a lado, em diálogo fraterno
e camarada. A divisão social capitalista do trabalho não é lei divina, nem o trabalho alienado apartado em pensadores projetistas e construtores robotizados. Trata-se de uma decisão política.
Uma vez isso compreendido, as obras se fazem por meio do trabalho criativo, ou trabalho livre! E quiçá artístico, até.
Exemplos de construções que seguem esta toada espalham-se país e mundo afora, em espaços erguidos por construtores
lutadores e lutadoras que se aperceberam dessa necessidade de liberação do capital em sua forma de “construbusiness”. São obras
em assentamentos de reforma agrária, espaços de formação de
quadros e educação popular, quilombos, comunidades rurais, ribeirinhas, ou nas florestas. Realizadas por movimentos populares, sindicatos, ou grupos autônomos, por vezes, acompanhados
de técnicos que romperam com sua formação elitista.
São obras certamente belas, pois feitas sem exploração e
com alegria. Como são novas, inserem-se em processos coletivos de aprendizado e troca. Desse modo, são experimentos que
buscam a cada acerto ou erro, ajustar e corrigir nossa realidade
cultural popular tecnológica numa nova forma humana de habitar o território.
Fica ainda, por ser processo de aprendizado que reúne a
apartada teoria da prática, por meio da práxis, o desejo e a reivindicação de que os espaços de educação formal nas escolas,
cursos técnicos e universitários trilhem também por esse caminho, inserindo em seus currículos experiências de construção
agroecológica, contribuindo de alguma forma para o processo
de transformação social em curso.
Até mesmo podemos avançar na conversa e corrigir aquilo
que foi dito logo no início. De que o capital ataca o ser humano e
a natureza. Mas, segundo nossa lógica, a agroecológica, fazemos
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todos nós seres humanos parte da natureza. Não nos separamos
dela, estamos nela, somos ela. Ou seja, nossa ação sobre o mundo é outra daquela do capital. É uma ação total! Por isso, se dá
na produção dos alimentos e nas construções que nos abrigam,
também agroecológicas!
Por uma construção agroecológica para todas e todos!
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Brasil 2015: crises e conflitos de classe1
Lalo Watanabe Minto

Vivemos um momento de conflitos e tensões acirradas no
país. É inegável que o quadro atual de crise econômica amplifica
esses antagonismos, mas não se deve concluir que a crise atual
decorra somente de mudanças pontuais ocorridas durante o último mandato presidencial. Trata-se de antagonismos de longa data,
fincados nas estruturas da sociedade de classes brasileira, e traduzidos em suas representações por parte de grupos políticos e
partidários, numa configuração mais ou menos característica do
período pós-Ditadura.
A partir das eleições de outubro/2014 esses conflitos tornaram-se mais explícitos. O não encerramento do ciclo de mandatos do PT na presidência da República, propiciando a troca de
forças políticas à frente do Estado, funcionou como combustível
atirado ao fogo. Submetido, desde então, a uma espécie de estado
de golpe preventivo, patrocinado pela oposição e aguçada por
manifestações públicas que chegaram fortalecidas em seu caráter
reacionário ao segundo semestre de 2015, o destino do governo
federal é bastante imprevisível.
1

Uma versão preliminar das ideias contidas nesse texto foi publicada, em
forma de artigo, em Adunesp inFORMA, jornal da Associação dos Docentes da Unesp (São Paulo, p. 11-12, 4/5/2015), com o título “Sobre a conjuntura: crises e conflitos de classe no Brasil”.
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O dito e o feito
Dentre os setores que se alinham a posições favoráveis ao
governo federal, argumenta-se que está posta uma contradição
entre dois projetos: um, o da continuidade de um capitalismo
com feições mais sociais; o outro, cujo imperativo seria a retomada e intensificação das reformas neoliberais iniciadas nos anos
1990. Decorreria disso uma crise de representação, pois o peso
de certos setores representados no Congresso Nacional impediria
a chamada governança necessária à consecução do primeiro projeto. O problema desse enfoque é que se deixam intocadas questões vitais, o que empobrece o entendimento do contexto atual.
E mais: não se revela que a própria base governista, dentro e fora
do Congresso Nacional, foi constituída justamente com apoio de
vários setores que nada têm de identificação com esse suposto
primeiro projeto. Tudo em nome da mesma “governança”.
O que seria, portanto, uma pretensa explicação para a crise
atual, na prática, apenas tenta contorná-la, não interferindo em
suas bases fundamentais. As composições entre as forças do “velho” e do “novo” fazem parte da constituição da formação social
brasileira. O elemento novo e mais atual é que, diferentemente das
décadas que antederam o Golpe de 1964 e do curto período que
permitiu avanços significativos na esfera das lutas sociais no pós-Ditadura, vivenciamos um contexto em que as principais forças
políticas e partidárias do país não compartilham mais de qualquer
horizonte de abertura para o futuro. Como sintetizara o filósofo
Paulo Arantes, poucos anos atrás: “Cinismo dos vencedores à parte, o fato é que o horizonte do Brasil encurtou. (...). Nossas ambições são medíocres porque se encontram plenamente realizadas
com a atual reconversão primário-exportadora financeirizada”.2

2

Arantes, Paulo. O MST recriou a escola. [Entrevista]. 28 out. 2008. Disponível em: <http ://www.controversia.com.br/blog/o-mst-recriou-a-escola/>.
Acesso em: 17 ago. 2015.
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Dentre as muitas disputas das últimas duas décadas destaca-se, portanto, aquela que gira em torno de quais forças políticas governam o país e de como encaminharão as medidas necessárias a
esse processo permanente de adequação da vida nacional aos ditames dos grandes interesses do capitalismo internacional. E há
disputa, mesmo quando os projetos são, na prática, muito parecidos. Isso porque tais ajustes podem ser instituídos com maior ou
menor “aperto” às bases de apoio de cada um dos grupos em condições de disputar o poder estatal. A questão crucial dessa disputa é a
destinação dos fundos públicos, pois, sem acessá-los, os setores hegemônicos do capital não conseguem reproduzir seus negócios e sua
dominação nos graus de rentabilidade necessários. Este é o plano de
fundo do “ajuste fiscal” e da “agenda Brasil”, lançada recentemente
pelo Senado brasileiro, sob a liderança de Renan Calheiros.

Quem, afinal, está nas ruas e porquê
Não há dúvida de que, nas manifestações públicas, todos
esses conflitos antes mencionados estão, de alguma forma, presentes. Mas engana-se quem acredita que as “classes médias” e
as classes dominantes, protagonistas das manifestações de 15
de março, 12 de abril e 16 de agosto de 2015, sejam contra o
Estado, o fundo público e, sobretudo, contra a tributação, que
diuturnamente acusam de abusiva. Ideologicamente, no entanto, esses setores – em especial as classes médias – são facilmente
mobilizáveis (manipuláveis?) quando se trata de responsabilizar
a ação estatal por sua condição de classe declinante, desprezando
o impacto das políticas de desmonte do aparelho estatal e dos
direitos, intensificadas desde a virada dos anos 1980-1990. No
fundo, a concepção de estatal e de coisa pública que informa essas posturas é velha conhecida: o Estado é bom quando favorece
os negócios privados.
Nessa conjuntura, emerge a pergunta: adianta insistir no
debate sobre o atual governo – se é de esquerda, direita etc.? A
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razão pela qual a luta contra a corrupção se apresenta como termo aglutinador das recentes movimentações é clara: trata-se da
tentativa de preparar o caminho para novas operações de interesse direto dos grandes capitais. Identificando todos os problemas a serem enfrentados como decorrências da corrupção, das
negociatas e movimentações de um pequeno grupo de partidos,
num determinado período apenas, as movimentações golpistas
tornam aquela discussão inócua. Seu objetivo é, de um lado, fazer emergir a corrupção como parteira de todos os problemas
sociais3 e, de outro lado, identificar a luta anticorrupção como
uma luta contra toda a esquerda. Assim, os embates se afastam
das questões mais vitais: trabalho, educação, saúde, previdência,
habitação, transportes etc., focando-se na pretensa luta contra a
má gestão do sistema político e do Estado.
Poder associar um partido historicamente ligado à esquerda a esse tipo de problema é uma vantagem considerável para os
setores mais reacionários da oposição, que se colocam em cena
como redentores dos problemas do país.

O discurso anticorrupção obscurece o que é essencial
O principal artifício usado para desestabilizar o governo,
no fundo, é o mesmo que “justificou” a necessidade das reformas
dos anos 1990: o Estado brasileiro teria sido tomado de assalto por um determinado grupo político. Ao forjar a imagem de
um país devastado pelas negociatas realizadas por esse grupo,
levanta-se poeira sobre as reais negociações que o Estado acomoda e contra as quais não se pretende levantar qualquer suspeita.
Negócios, aliás, bem expressos nas volumosas doações dos bancos, construtoras, agronegócio e empresariado em geral às cam-

3

Cinicamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou, em entrevista no primeiro semestre de 2015, que a corrupção no Brasil é quase
“um bebê”.
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panhas eleitorais dos principais partidos (PSDB, PMDB, PT, PSB
e DEM, sobretudo).
Como o que está ocorrendo é uma disputa pelo controle
dessas negociatas, não pelo seu fim, esse desvio de foco é estratégico para os setores dominantes. Ancorado no poderoso aparelho midiático local, o foco anticorrupção faculta a esses setores
mobilizar parcela importante da “opinião pública” em favor de
interesses de classe bastante restritos, iludindo-a com a ideia de
que alternativas estão postas na mesa.
Por isso, as principais forças de oposição só podem se sustentar num frágil discurso moralizante. Talvez essa seja uma das razões
pelas quais, no interior desse espectro conservador, não haja pudor
em ver seu discurso “crítico” traduzido em pedidos de intervenção
militar e, pasmem, de retorno à Ditadura. De certa forma, não se
trata de mero oportunismo: os principais instrumentos dessa lógica de governança foram instituídos justamente na Ditadura, pois o
modus operandi das atividades repressivas do Estado contra toda e
qualquer forma de oposição de classe, não só não foi desmontado
como se mantém profícuo sob os holofotes da democracia.
Nessa disputa de setores dominantes para (re)ocupar o poder do Estado, movimentos como o Vem pra Rua, Movimento
Brasil Livre, Revoltados On Line e outros de menor expressão,
são úteis. Amplificam o clima golpista, que instabiliza as forças
ocupantes do poder, sem que se coloque luz sobre as forças políticas e partidárias que podem se beneficiar das suas consequências.
Por isso, duas estratégias são essenciais: por um lado, no embalo
da onda moralizante, instaura-se um clima de “vale-tudo” para
combater a corrupção e as negociatas empresas-Estado do – e
apenas do – partido oposicionista e parte de seus aliados; de outro lado, evita-se “incendiar” demasiadamente a relação entre
movimentos de rua e poder político, o que se opera pela tentativa
de, a todo custo, “vestir” as insatisfações de verde e amarelo e insistir no caráter não partidário das manifestações, como se nada
tivessem que ver com eles (seriam apenas antigoverno).
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Os objetivos são claros: a) neutralizar todo e qualquer tom
de vermelho, a “cor” histórica das manifestações públicas e populares, tornando a luta contra o governo uma luta contra a esquerda; b) preparar o caminho para que outras forças partidárias
possam aparecer, em momento oportuno, como as redentoras do
“caos” e reinstauradoras da ordem institucional; c) evitar que as
reais condições que produzem as insatisfações sociais possam ser
debatidas efetivamente.

Democracia sem alternativas?
O clima golpista instalado desde o período eleitoral, e mantido sob a liderança do principal partido oposicionista (PSDB),
com discurso ainda mais endurecido neste 2º semestre de 2015,
demarca essa disputa no campo político interno, que não é uma
disputa entre projetos efetivamente opostos. Isso denota que, uma
vez neutralizados setores importantes das forças combativas da
esquerda, protagonistas da derrubada da Ditadura, a democracia
brasileira tende a funcionar sobre bases extremamente frágeis.
Trata-se do modo como os interesses dominantes aqui se viabilizam, com toda a carga de violência material e simbólica herdada
historicamente. A extração do fundo público nos níveis necessários à acumulação dos capitais aqui instalados, em especial os
de matriz transnacional, exige doses violentas de exploração da
força de trabalho e, portanto, de precarização, flexibilização dos
direitos, privatizações, liberdade ao capital, controle da moeda
(inflação) e, também, formas ilegais de extração e controle (incluindo as várias formas de corrupção).
A capacidade de resistir a esse movimento inerente à lógica
capitalista tem, nas organizações de esquerda e nos movimentos sociais, suportes cruciais. Isso explica o forte caráter anticomunista e antiesquerdista, explícitos nas manifestações contra
o governo federal, mesmo num contexto em que nenhuma das
principais forças partidárias é de esquerda. Já os conflitos entre
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os maiores partidos, da situação ou da oposição conservadora,
não colocam em xeque as questões vitais. Isso porque a política
oficial se mostra amarrada a determinações cujos fundamentos
não podem ser “tocados” por essa via. Colaboram para isso o
processo avançado de desindustrialização, a lógica de extrair o
máximo de recursos nacionais para o pagamento dos serviços da
dívida, o contingenciamento dos direitos e das políticas sociais,
a superespecialização da economia, típica de domínios coloniais.
Nessas condições, produz-se no máximo “soluções” como
os programas de transferência de renda. E o recente clamor das
“ruas”, matizado pelo velho ufanismo e pela manipulação midiática, grande marqueteira das manifestações já mencionadas,
abateu-se também contra isso, forjando uma espécie de ira4 (antidireitos e antirrepublicana) dos setores mais conservadores das
classes médias e dominantes.
A atual etapa da acumulação capitalista, suportada pela financeirização mundializada, demanda o combate a esse já escasso caráter público do Estado brasileiro. Assim se explica a
urgência perene de reformas, mas não no sentido de introduzir
conquistas ou amenizar as contradições do modo de produção
capitalista. Trata-se de afastar o Estado das pressões para que
ele institua políticas para enfrentar problemas sociais concretos.
E isso acontece porque os governos FHC e Lula/Dilma, ao seu
modo e de acordo com suas bases, impuseram medidas para neutralizar as forças de contestação.
O cenário de crise e de conflitos aparentemente inconciliáveis
se deve, portanto, ao fato de que a democracia brasileira vem institucionalizando a impossibilidade de fugir aos ditames da economia internacional. As duas principais forças político-partidárias disputam o controle dessa ordem, não sua alteração, cuja
4

Tomo emprestado, de forma livre, o termo que Francisco de Oliveira usou
para tratar do fenômeno de “falsificação da ira” popular na eleição presidencial de Collor de Mello.
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formulação como projeto só pode advir das organizações autônomas da classe trabalhadora. Nessa conjuntura, os horizontes
do crescimento econômico se descolam das questões essenciais
das maiorias, donde os problemas da desigualdade e da precariedade social só poderem ser tratados de forma marginal. Aliás,
nos termos do (neo)desenvolvimentismo, ganha sobrevida a mistificação do bolo que antes precisa crescer para depois ser dividido. Impõe-se todo sacrifício aos/às trabalhadores/as em nome de
resolver seus problemas candentes com mais crescimento econômico. Um ciclo vicioso que as políticas de renda mínima apenas
amenizaram temporariamente, e que recoloca a força repressiva na posição de um dos principais antídotos para as “questões
sociais”.5
O que vai acontecer nos próximos meses e anos é imprevisível, sendo possível apenas levantar algumas questões: 1ª) as
forças políticas e partidárias da atual oposição ao governo federal sairão fortalecidas o suficiente da instabilidade que se abate sobre o PT e sua base aliada? Nada indica que a proposta
de impeachment será levada a cabo, haja vista que “incendiar”
demasiadamente as mobilizações de rua não interessa, de modo
algum, aos setores da direita brasileira e da oposição conservadora; 2ª) estarão pensando apenas nas eleições de 2018? Ainda
assim, as disputas internas a esses grupos, bem como a perigosa
ascensão de setores mais reacionários, como os de vinculação
religiosa, podem inviabilizar qualquer unificação das forças conservadoras de oposição ao atual governo; 3ª) como reagirão as
forças sociais, eventualmente iludidas com as atuais promessas
oposicionistas de redenção, quando perceberem que, ao fim e ao
cabo, as cores que prevalecerão serão o azul e o amarelo tucanos
e não o verde e amarelo das ruas e da televisão? Por fim, talvez a
5

Na velha tradição autoritária brasileira, isso se expressou num bordão conservador que propunha tratar os problemas sociais e suas formas de expressão como “casos de polícia”.
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mais interessante de todas: 4ª) o PT conseguirá evitar o processo
de seu definitivo alinhamento ao rol de legendas de ocasião, sem
projetos claros, mas com base política (ainda) suficiente para obter barganhas políticas, cargos e posições estratégias num eventual “novo” esquema de divisão do poder de Estado?
Muitas respostas são possíveis, mas todas elas devem nos
manter alertas para algumas lições que a História brasileira do
século XX nos legou. Apelar ao apoio dos setores mais reacionários, como esses que hoje se apresentam em defesa de certas
confissões religiosas e das forças armadas, para dar desfecho a
disputas políticas não é novidade no país. E são erros que, como
no caso do Golpe de 1964, demoraram muito tempo para serem
corrigidos, se é que o foram.
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Que crise é essa?
Marcos Del Roio

O Brasil vive uma crise de governo bastante evidente e que
se encaminha para uma crise política mais larga. Essa particular
crise encontra seus fundamentos na gravíssima crise capitalista
iniciada em 2008 no setor imobiliário dos Estados Unidos e que
logo se difundiu para a Europa e outras partes do mundo. Os
Estados Unidos conseguiram evitar o naufrágio, mas a Europa
precisa esfolar a sua periferia (os chamados PIGS) para se manter
à tona.
Desde o início deste século, o Brasil se viu favorecido no
comércio internacional, com a diversificação de mercados e com
preços elevados dos produtos agrícolas de exportação, de subsolo
e mesmo de serviços, mas o processo de desindustrialização (que
vem de longa data) seguiu o seu caminho. Assim, os dois governos de Lula da Silva conseguiram manter a solidez de uma base
social que contemplava todas as frações das classes dominantes,
setores da pequena burguesia, a “aristocracia” operária e massas
de desvalidos atraídas pelas políticas governamentais compensatórias. A hegemonia burguesa nunca pareceu tão sólida.
Com benefícios auferidos no período anterior, o Brasil
construiu anteparos que evitaram o choque inicial da crise in-
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ternacional. No entanto, o acirramento da disputa no mercado
mundial com a busca pelo controle de fontes energéticas e de recursos naturais e a queda de preços das chamadas commodities
começaram a impactar a economia política brasileira e mostrar
trincas no bloco social de sustentação da hegemonia burguesa.
Em junho de 2013, início do mandato presidencial de Dilma Rousseff, a partir de São Paulo, manifestações populares se
espalharam por várias cidades do País. Desencadeado pela reivindicação juvenil pelo passe livre no transporte, essas manifestações
foram a demonstração de uma subjetividade social fraturada. Críticas e reivindicações de toda ordem tiveram desafogo: contra a
corrupção, contra os partidos, contra os políticos, mas em favor
dos direitos sociais. Era clara a expressão de crise de representatividade, de descolamento entre as classes dirigentes, as instituições
e amplos setores da sociedade civil. A resposta dos governos (além
de muita e violenta repressão) foi a promessa de atendimento de
algumas dessas reivindicações, como a mobilidade urbana. Promessas e repressão esvaziaram as manifestações, mas não só isso.
As massas mobilizadas sem direção, sem projeto, tendiam a se bifurcar em duas direções: uma minoria mais à esquerda que clamava por direitos e uma maioria liberal conservadora, que incluiu
grupos fascistas e que desde então passaram à ofensiva.
As ruas se acalmaram, mas não se pode deixar de observar como a quantidade de greves vem crescendo, ainda que também essas desarticuladas entre si e detidas quase todas no pendão
econômico-corporativo, com centrais sindicais e mesmo partidos
cumprindo papel pífio. Os sinais de agravamento da crise econômico-social eram, contudo, mais salientes.
O processo eleitoral parecia ser o duto para o qual convergiriam os descontentamentos difusos, mas já encaminhados
para uma guinada conservadora. Na disputa presidencial, que
sempre é a mais importante, a oposição liberal conservadora optou (conforme ensinamento chinês) por colocar dois cavalos na
rinha para garantir o segundo turno contra a reeleição de Dilma.
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Ainda que um dos candidatos de oposição tenha sido trocado por
motivo não previsto, o resultado foi alcançado.
No segundo turno, a candidatura da situação já apareceu
fragilizada pela ascensão rápida de Aécio Neves e pelas primeiras
denúncias de impacto sobre o esquema de corrupção na Petrobrás. A vitória do PT com Dilma foi por pouca margem e quase
que uma “vitória de Pirro”. O perfil do novo Senado e da Câmara dos Deputados também expressou a ascensão conservadora,
de modo evidente. Os ingredientes da crise de governo e da crise
política estavam postos.
As rachaduras no bloco social e político que sustentara o
governo de Lula da Silva se ampliavam com a estagnação econômica e a perda de competitividade no mercado externo. Na montagem do ministério, Dilma tentou responder às demandas das
frações burguesas, mas reconhecendo o predomínio do capital
financeiro. A ordem agora seria aquela de tentar sanar a crise fiscal do Estado com o remédio amargo do corte nos investimentos,
aumento de preços nas tarifas públicas, aumento direto ou indireto de impostos e retirada de direitos sociais. Apesar das concessões setoriais, que traziam como implicação um ataque direto
aos interesses e direitos dos trabalhadores, a onda conservadora
continua a sua ofensiva.
Setores burgueses entendem que o papel do PT na condução do capitalismo brasileiro está superado e passam ao ataque
direto e coordenado, estimulados pela intelectualidade orgânica
do capital postada na produção, na universidade e nos meios de
comunicação. O ponto de convergência é a exposição do cartel,
desvio de recursos da Petrobras, que mostra o conúbio de interesses empresarias privados com a sua representação política, via
partidos ou burocracia estatal.
O objetivo é o de encostar o governo na parede e preparar a
volta do ciclo de privatizações, que foram ralentados na fase petista. A privatização da Petrobras atenderia uma antiga demanda
da oligarquia imperialista e poderia apontar para superação da
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crise (em evidente caso de autoengano). A pressão imperialista
contra a Venezuela, Brasil e Argentina faz parte de um mesmo cenário cujo cerne é a busca dos Estados Unidos pela retomada do
controle das fontes de energia da América meridional, que inclui
o petróleo, mas também a água.
A crise de governo se expressa na instabilidade ministerial
e na fragmentação da base parlamentar do governo, que, por
suposto ajuda muito a oposição. A situação poderia ficar apenas
em uma lide entre grupos e personalidades políticas se a luta não
tendesse a se colocar também no espaço público e a se fazer crise
política e aberta luta de classes.
A direita liberal conservadora e a sua ala fascista, açulada pela
mídia, vai para a rua clamando pela derrubada do governo, contra
o PT, contra as esquerdas, contra os trabalhadores pobres, pelo fim
da corrupção, pelo fim das atuais instituições políticas, incluindo
os partidos políticos. Ainda que em momento bafejado também o
PSDB poderá ser vítima dessa onda que clama por um governo bonapartista. A tal “reforma política” proposta pelo PT tem tudo pra
ser um tiro pela culatra com resultado antidemocrático.
Ainda que seja uma organização forte (até por se beneficiar
da máquina do Estado) o PT e outras organizações populares
estão sob assédio e colocadas em posição ambígua: sentem-se na
obrigação de defender o “seu” governo, mas ao mesmo tempo
têm que mostrar que defendem os direitos dos trabalhadores.
Nessa difícil situação, os trabalhadores terão que garantir
a sua autonomia e defender no local de trabalho, no local de
moradia, nas ruas, o seu direito de organização, de manifestação e de expressão em defesa dos espaços democráticos e dos
direitos, postando-se claramente contra a onda conservadora e o
fascismo. Os trabalhadores e os intelectuais que se postam a seu
lado devem passar por um salto de qualidade na organização e
na consciência coletiva, para serem ultrapassadas as amarras da
consciência econômica corporativa que o PT fez preservar e desenvolver nas últimas décadas.
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Na era atual, sob o capitalismo monopolista já se aprendeu ‘o que era útil sobre o
fascismo’, os riscos que se devem evitar e como
operar uma fascistização silenciosa e dissimulada, mas altamente ‘racional’ e ‘eficaz’, além de
compatibilizável com a democracia forte.
Notas sobre o fascismo na América Latina.
Florestan Fernandes.

No mês de março de 2015, assistimos a duas manifestações correlatas – uma no dia 13, outra no dia 15 –, revitalizando a suposta polarização da campanha eleitoral de 2014. De um
lado, sindicatos e movimentos sociais umbilicalmente ligados
ao PT saíram às ruas com uma missão no mínimo contraditória: defender Dilma (dos rumores de impeachment), a Petrobrás
(dos rumores de privatização), a reforma política (no combate
à corrupção, com um congresso quase todo ele implicado em
alguma negociata, além do caráter francamente reacionário de
seus deputados e senadores). E ainda protestar contra os golpes
que esse mesmo governo que defende despeja sobre a classe trabalhadora a título de um “necessário ajuste fiscal”. O destaque
foi dado às MPs 664/665 que redefinem, em detrimento dos
trabalhadores, as regras do seguro-desemprego e ao Fies, cujo
acesso dificultado pelo MEC, testou a paciência e a credulidade
de milhares de jovens de baixa renda que, nos anos anteriores,
foram aliciados, mediante sistema de crédito, ao ingresso no
ensino superior privado.
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De outro lado, uma manifestação chamada pela direita
jovem-oportunista dos “Vem prá rua”, Movimento Brasil Livre
(MBL) entre outros, e por uma minoritária, mas ruidosa extrema-direita (5% dos manifestantes do dia 15). De verde/amarelo,
juntos e misturados a muitos outros simplesmente insatisfeitos
com as medidas econômicas e desiludidos com a crise política
instaurada pelas denúncias do Mensalão e da Operação Lava
Jato, gritavam palavras de ordem contra a corrupção. Mais ou
menos conscientes, mais ou menos raivosos, racistas, homofóbicos, machistas, o perfil levantado dos participantes mostra que
compõem, em sua maioria, a flexível classe média brasileira, a
mesma que, ironicamente, o PT se ufanou de inflar nos primeiros
13 anos de governança.
Desde junho de 2013, a base aliada do governo federal apela para a formação de uma frente de “esquerda” como forma
de conter as ameaças de golpe. Forja no medo e nos “riscos” de
isolamento político uma polarização ideológica. Isso aconteceu
quando a direita tomou as ruas de assalto para despolitizar a luta
pela catraca livre. Surgia ali o bordão da anticorrupção que fez
despencar os índices de popularidade até então confortáveis que
Dilma herdou de Lula. Naquele momento, a presidente mostrou
sua incultura política ao fazer tábula rasa das reivindicações populares para contemplar justamente os antipetistas com a promessa de um dispositivo moral: a reforma política.
Há muito tempo, porém, a “polarização” se realiza numa
falsa alternativa – ou PT ou PSDB –, para o que afirmo ser um
mesmo partido neoliberal com duas alas de direita. Pois ambos
puseram em marcha um padrão de desenvolvimento nefasto do
ponto de vista social e ambiental. Pelos serviços prestados ao capital, disputam as polpudas propinas das empreiteiras escolhidas para realizar as obras faraônicas do PAC, dos megaeventos
esportivos, da especulação imobiliária etc. O PT está em seu 4º
mandato porque foi bem mais eficiente com sua política de consenso (o lulismo), que conseguiu assegurar lucros astronômicos
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para as burguesias internas e externas e, numa obra de engenharia política exitosa, domesticou sindicatos e movimentos sociais
outrora combativos.
A aparente novidade dos fatos é que a direita saiu da caserna para criar, com a ajuda da mídia, um clima de fascistização
similar ao que se assistiu durante o regime civil-militar. Sem pretender minimizar os riscos que de fato corremos com toda essa
movimentação sinistra, lembro que o processo pode ser a cereja
de um bolo que se assa já há algum tempo. Por exemplo, para as
populações pobres de maioria negra das periferias das cidades
brasileiras, que sofrem cotidianamente forte criminalização seguida de pesada militarização de seus territórios, essa novidade
já é sua velha conhecida.
Pelo andar da carruagem, imagina-se que o agravamento
social dado pelo aumento da inflação e pelo crescimento das taxas de desemprego resultantes do endurecimento da nova gestão,
intensifique ainda mais a necessidade de ativos militarizados pelo
país. Uma movimentação vem se verificando no Planalto neste
sentido, pois até o final do ano, Dilma deve enviar ao Congresso
uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para que a União
divida com os Estados a responsabilidade pelas políticas de segurança, que atualmente é uma atribuição da nação.1
Nada disso, no entanto, é capaz de evitar, se é que não agrava ainda mais o quadro apresentado pela Anistia Internacional:
o Brasil mata 82 jovens por dia. “Eles foram vítimas de 30 mil
assassinatos em 2012; do total de mortes, 77% eram negros, o
que denuncia um genocídio silenciado de jovens negros.” Além
disso, entre os anos de 2004 e 2007 “matou-se mais no Brasil
do que nas doze maiores zonas de guerra do mundo (...) quando

1

Disponível em: <http ://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-11/
dilma-enviara-pec-ao-congresso-para-uniao-atuar-com-estados-na-seguranca>.
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192 mil brasileiros foram mortos, contra 170 mil espalhados em
países como Iraque, Sudão e Afeganistão.”
Importante registro dos fatos é que, com vistas a um assento no Conselho de Segurança da ONU, o governo Lula, assim como outros governos “progressistas” da América Latina,
incentiva uma ofensiva no Haiti – a Minustah, uma intervenção
repressiva denominada de “ajuda humanitária” pelo governo petista fortemente rejeitada pela população local.
A democracia brasileira dos últimos anos pode ser questionada ainda pelo silêncio prolongado em relação à reforma agrária bem como à onda de violência no campo. De acordo com
informações do Centro de Documentação da CPT, Dom Tomás
Balduíno, em 2014 já foram registrados 23 assassinatos em conflitos no campo, sendo que mais três estão sob averiguação.
Do mesmo modo, exemplificamos o aumento das denúncias
de trabalho escravo pelo país afora. Para se ter uma ideia, o interior
de São Paulo, Estado mais moderno do país, registra um crescimento de 76% das ocorrências no ano de 2014. E ainda, o que dizer das
condições sub-humanas a que são submetidos milhares de indígenas
das mais diferentes etnias em todo o Brasil? Quando não morrem à
míngua em reservas favelizadas ou nos barracos armados nas beiras
de estradas, são assassinados por jagunços do agronegócio interessado em suas terras. Nestes casos todos, o governo atual, ao nomear
Katia Abreu, sua ministra da agricultura, um nome que, nos quesitos truculência, trabalho escravo e devastação ambiental, dispensa
maiores apresentações, se coloca como agente imediato do flagelo
que atinge as populações pobres e vulneráveis do campo.
Não, a polarização não aconteceu entre os dias 13 e 15 de
março. Ela é bem outra e remete ao esgotamento do padrão de
desenvolvimento aplicado nos últimos 13 anos e cuja característica mais importante a ser ressaltada foi a competência de legislar
contra a classe trabalhadora e obter, pela oferta de políticas compensatórias, sua adesão. Tudo indica que esse modelo está com
os dias contados.
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Prova disso é o fortalecimento de um país que não frequenta a mídia – quando frequenta é sob pesada censura – e que vem
recompondo uma onda rebelde com aporte na luta de classes.
Esse país também se revela nas ruas, mas mais do que isso ele se
apresenta nas periferias, nos canteiros de obras, pátios de fábricas, garagens de ônibus, nas rodovias por uma massa crescente
de atingidos pelas políticas de desenvolvimento promovido pelo
aliancismo petista. Essa massa se empenha em lutas populares e
contingentes, sem protagonismos, em lutas que se abrem para o
enfrentamento direto em função de carências sociais crescentes
e limites das mediações burocratizadas da democracia burguesa.
Neste quadro, predomina o papel desempenhado pela
atualexplosão de greves deflagradas – das 446 greves, em 2010,
saltou-se para mais de 900, em 2013, e ainda para 1900, em
2014. Em alguns casos, as greves acontecem à revelia dos seus
sindicatos pelegos – por trabalhadores dos setores públicos e privados, muitos dos quais terceirizados, precarizados. Ressalto o
movimento articulado por garis e professores da rede pública do
Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, pelos metroviários paulistas
(neste caso, organizados por um sindicato combativo), por motoristas e cobradores em várias cidades brasileiras, pelos milhares
de trabalhadores que frequentemente paralisam obras da magnitude das hidrelétricas de Belo Monte (PA) e de Jirau (RO), do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, das obras
que se constroem para os megaeventos esportivos e culturais.
Revela-se, o Movimento Passe Livre, em luta pelo “transporte gratuito de verdade” e pela mobilidade urbana. Somente
nestes primeiros dias de 2015 conseguiu realizar manifestações
massivas pelo Brasil, com destaque para São Paulo com a presença de mais de 10 mil pessoas. Ressalto o papel dos movimentos
de luta por moradia e ocupação contra as violentas remoções e
os enormes gastos públicos para atender aos interesses das empresas privadas envolvidas com o PAC, a Copa da Fifa, as Olimpíadas e com a especulação imobiliária, dentre os quais ganham
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relevo no último período o Movimento de Trabalhadores Sem
Teto (MTST) e a Articulação Nacional dos Comitês Populares da
Copa (Ancop). Ressalto também os movimentos de denúncia da
violência policial sobre as populações pobres das periferias, com
destaque para as Mães de Maio, o Tribunal Popular – o Estado
no Banco dos Réus, o Movimento Periferia Viva. Obviamente
que as lutas do movimento estudantil fazem a diferença no combate à privatização velada que corrói a autonomia da universidade pública brasileira.
Localizados por vezes fora das vistas e do controle do Estado, esses movimentos, mais ou menos conscientemente, desencadeiam um efetivo processo de politização das massas, o que
há tempos as formas tradicionais, institucionalizadas, ao adotarem a linha de menor resistência, abandonaram. Em alguns
casos, atuam sem as mediações controladas pelo capital, e costumam remeter-se diretamente aos motes causais (econômicos) de
seus infortúnios: salários, condições de trabalho, dos serviços de
transporte, saúde, educação, moradia e terra são alguns dos seus
alvos. Caso emblemático dessa ofensiva é o da luta dos indígenas
pela autodemarcação de terras.2
A crise da água e da energia atinge, sobretudo a população
de baixa renda das cidades médias e grandes da região sudeste, constituindo uma questão de enorme gravidade, provocando
manifestações vigorosas contra o racionamento, o fornecimento
de água de qualidade duvidosa e os tarifaços praticados pelos
órgãos incompetentes. A Revolta de Itu, cidade do interior do
Estado de São Paulo, surge exatamente desse processo.
Se não se comportam como movimentos anticapitalistas,
seu maior trunfo é que dessa maneira, pouco ortodoxa, desnu-

2

Ver sobre a luta dos Mundurukus por suas terras ameaçadas pela construção da hidrelétrica de São Luiz, na região Norte do país. Disponível em:
<http ://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/A-luta-dos-Mundurukus-contra-a-invisibilidade-/>.
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dam os limites cada vez mais estreitos do capital que, na atualidade problemática do governo Dilma, não pode, nem pretende
atender às reivindicações populares mais elementares. Por isso
mesmo, esses movimentos tendem a se radicalizar e ser alvos de
repressão policial ostensiva, de criminalização permanente e seus
manifestantes submetidos a condenações sumárias. Só pela violência a democracia vem tentando controlar as lutas. E para isso
uma ditadura nos moldes de 1964 não tem se mostrado assim
tão necessária, pois para grande parte da população brasileira,
sobretudo se ela for pobre, negra, trabalhadora, inconformada, a
violência do Estado, seja ele petista, peessedebista, não é ameaça,
é uma realidade.
Sim, Florestan, na epígrafe que abre essa análise, tinha absoluta razão.
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Manifesto do V Encuentro internacional: La
economia de los trabajadores y las trabajadoras

Los participantes del V Encuentro Internacional La Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras, que se realiza en
Punto Fijo, Península de Paraguana, Estado Falcón, República Bolivariana de Venezuela, reunidos del 22 al 26 de julio de
2015 con el propósito de reflexionar acerca de Alternativas que
se construyen desde la Autogestión y el Trabajo frente a la Crisis
Económica Global, nos encontramos alarmados por los sucesos
que afectan a los profesores y a las profesoras de la Sección 22 de
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación,
que aglutina a unos 80,000 trabajadores en el Estado de Oaxaca,
México, cuyas oficinas y cuentas bancarias -incluyendo las cuentas personales de algunos dirigentes y activistas- se encuentran
intervenidas por la modalidad policial militar del Estado mexicano, extendiendo su amenazadora presencia a la sociedad de la
Ciudad de Oaxaca y otras ciudades y poblados oaxaqueños.
Los trabajadores de la Sección 22 de la CNTE resisten desde
hace años ante reformas laborales, y otras disfrazadas de reformas educativas, por amenazar los derechos laborales, los suyos y
los de todos los trabajadores mexicanos, la propia existencia de
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esta sección sindical depende de la defensa que se logre en este
conflicto, su derrota desataría probablemente una embestida a
otras secciones del magisterio en lucha, así como a otros movimientos sindicales y sociales.
Nos parece que este hecho es muy grave, pues refleja estrategias profundamente neoliberales, que cancelan otras expresiones populares, colectivas, influyentes y democráticas. La opción
autoritaria del estado mexicano está produciendo uma cascada
de afrentas sociales, como la desarticulación de los movimientos
sociales, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la
censura aplicada a la comunicadora Carmen Aristegui, el asesinato a periodistas, la represión de jornaleros de San Quintín y
autodefensas en Michoacán, así como los asesinatos cometidos
por el Ejército en Tlatlaya y Santa María Ostula, entre otros, que
vienen ocurriendo sistemáticamente en México bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, amparados por los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, así como aprobados por grandes intereses
oligárquicos nacionales y supranacionales.
Recordamos que hay instituciones internacionales como la
Corte Internacional de Derechos Humanos, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que participa México, incluso la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (Alba), que permiten acciones específicas en situaciones graves como esta, aun y cuando el país no sea firmante,
también se puede recurrir al Tribunal Permanente de los Pueblos,
entre otros, que deben estar muy atentos a lo que pasa en México.
Los y las trabajadores, organizaciones sociales, educadores,
intelectuales, promotores culturales que participamos en este V
Encuentro Internacional, hacemos un llamado al gobierno mexicano a dialogar sobre el tema educativo con seriedad y respeto a
los derechos laborales y a las organizaciones sindicales y sociales,
el pueblo de México necesita ser escuchado y atendido con sensibilidad, con apertura de espíritu. La educación, el conocimiento,

484

Manifestos

el desarrollo tecnológico en ninguna parte del mundo se pueden
construir con violencia.
Con toda esta situación se ven vulnerados no solo Derechos
Humanos relacionados con lo laboral, se suma que decisiones y
acciones como éstas comprometen seriamente el Derecho Humano a la educación y el de la participación ciudadana en los asuntos públicos, según la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre (ONU-1948).
En este sentido nos pronunciamos en solidaridad con los
Compañeros y Compañeras Trabajadores de la sección 22 de la
CNTE, y declaramos nuestra disposición a seguir de cerca los
acontecimientos que se presenten, desde la observación activa y
participación en manifestaciones conjuntas que expresen desde
cada uno de nuestros países el apoyo irrestricto a esta lucha que
nos convoca a activar la democracia de los pueblos.
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Manifesto de repúdio às ações repressivas dos
governos dos Estados do Paraná e São Paulo
contra os professores

Os professores da educação básica, do ensino superior e os
servidores das áreas da saúde e do judiciário do Estado do Paraná
entraram em greve, porque o governo do Estado enviou para a
Assembleia Legislativa (ALEP) um projeto de lei que o autoriza a
utilizar, da maneira que lhe prouver, recursos da previdência desses servidores, na ordem de 125 milhões por mês. Ocorreu um
acordo no mês de fevereiro entre os servidores e governo para que
o projeto fosse retirado. O projeto foi retirado, mas o governo o
encaminhou novamente no mês de abril.
Na tarde do dia 29 de abril pp., em manifestação realizada
pelos servidores em Curitiba, na ALEP, houve uma ação absurda
de violência, com uso de bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, jatos de água e corpo a corpo protagonizado pela tropa de
choque da Polícia Militar contra os professores e os demais servidores. Os mais de dois mil policiais estavam fortemente armados e
foram chamados de todas as regiões do estado para cercar a ALEP.
A repressão ainda foi aumentada com helicópteros voando baixo,
cavalaria e policiais utilizando cassetetes e armas de fogo.
Enquanto na praça educadores eram agredidos e espancados, na Assembleia os deputados da base governista insistiam na
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aprovação do Projeto de Lei. Foram duas horas de barbárie, com
o uso de balas de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogêneo,
cães, helicópteros, que resultaram em mais de 200 feridos, 30 em
estado grave. Ao final, a Lei foi votada e aprovada.
Em nota publicada pelo Sindicato dos Professores (APP Sindicato), a entidade afirma que apesar da resistência pacífica e
heroica dos(as) servidores(as) estaduais, a tramitação do projeto
do governo continuou, ao custo de sangue e lágrimas de centenas
de trabalhadores(as).
Nós, membros do Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), tomamos conhecimento dos fatos absurdos ocorridos em Curitiba e, em reunião
realizada no dia 30/04/2015, discutimos e aprovamos este manifesto de repúdio à repressão e violência desencadeadas pelo governo
estadual de Carlos Alberto Richa, e de solidariedade aos professores
e demais servidores do Paraná. A violência e a repressão aos professores que aconteceram em Curitiba ferem o Estado Democrático de
Direito, que em tese não pode tolerar nenhuma forma de agressão,
seja física ou psicológica, contra quaisquer cidadãos. No caso de
professores, a situação se agrava justamente por evidenciar a forma
com que o campo educacional é compreendido e tratado pelo Estado do Paraná. A ação do governo do Estado do Paraná demonstra
que a educação não é prioridade e, o que é mais sério, os professores
não são respeitados ou sequer considerados interlocutores no debate, mas tratados como bandidos, delinquentes ou coisa pior.
Os professores do Estado de São Paulo também estão em
greve, e num movimento que já dura quase 50 dias. Da mesma
forma que os professores do Paraná, os professores paulistas estão lutando por melhores condições de trabalho e em defesa da
educação pública, gratuita e de qualidade. O governo estadual de
Geraldo Alckmin tem desencadeado atos de repressão contra o
movimento dos professores, se recusado ao diálogo e vem disseminando na grande mídia odiosas mentiras contra o movimento
e instando a aversão da população aos educadores.
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A truculência e repressão dos atuais governos do Paraná e
de São Paulo não são casos isolados, ainda que venham mostrando características particularmente brutais. Esse fenômeno é uma
evidência da disposição da classe proprietária dominante, neste
momento histórico brasileiro, de incrementar o ataque frontal
aos trabalhadores, seja na forma de mudança das legislações,
como a terceirização, redução da maioridade penal, desmantelamento da previdência etc., seja na forma do acirramento da luta
ideológica e da repressão policial.
Esse mesmo fenômeno também é verificável em outros estados brasileiros e países. Atentemos aos casos ocorridos no Rio de
Janeiro, onde mais uma vez os professores, acampados em frente
à Assembleia Legislativa foram brutalmente agredidos. Eles lutavam por um plano de carreira, por melhores condições de trabalho e contra as privatizações do Estado. No sul do México 44
estudantes em luta foram covardemente assassinados; na Itália a
previsão é de perda de 9.000 professores das Universidades Públicas nos próximos anos; e há cortes de verbas e bolsas em praticamente todas as universidades públicas europeias, dentre outros
exemplos que poderiam ser citados. Infelizmente, a tendência é
o agravamento desse quadro e nós, professores e pesquisadores,
precisamos assumir coletivamente uma posição inequívoca.
Os membros do Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia se solidarizam com a contínua reivindicação por melhores
condições de trabalho no campo educacional, por meio dos servidores do Estado do Paraná e dos professores do Estado de São
Paulo, e exigem que o Ministério Público apure as ações realizadas pelos governos desses Estados, em especial o ocorrido no dia
29/04/2015 em Curitiba, punindo severamente os responsáveis
pela violência que, repetimos, não pode ser tolerada.
Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia
Universidade Estadual Paulista – UNESP
Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília
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