
 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - MESTRADO  

 

 

 

ANDRE LUIZ DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR EM 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO MST: ENTRE O IDEAL E O 
CONCRETO/ ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO 

HENRIQUE- DIAMANTE D´OESTE PARANÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO - PR 
2017

http://www.unioeste.br/


 

 

 

 

ANDRE LUIZ DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR EM 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO MST: ENTRE O IDEAL E O 

CONCRETO/ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE 

- DIAMANTE D´OESTE PARANÁ 

 

Dissertação de Mestrado apresentada como 

requisito parcial ao Título de Mestre no programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais - Mestrado, 
Área de concentração: Cultura, Fronteiras, 
Identidades do Centro de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE, campus de Toledo. 

 
Professor Orientador: Prof. Dr. Miguel Ângelo 
Lazzaretti  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO - PR 

2017

http://www.unioeste.br/


 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação elaborada pela Biblioteca Universitária  

UNIOESTE/Campus de Toledo. 

Bibliotecária: Marilene de Fátima Donadel - CRB – 9/924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Souza, Andre Luiz de 

S729e            

   Experiências agroecológicas na agricultura familiar em assentamentos de 

reforma agrária do MST :  entre o ideal e o concreto : estudo de caso do 

Assentamento Ander Rodolfo Henrique - Diamante d’ Oeste Paraná / Andre 

Luiz de Souza.-- Toledo,  PR : [s. n.], 2017. 

    169 f. : il. (algumas color.), figs.,grafs., quadros 

 

Orientador: Prof.  Dr. Miguel Ângelo Lazzaretti 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais ) - Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná. Campus de Toledo. Centro de Ciências Sociais e 

Humanas. 

 

    1. Ciências sociais - Dissertações 2. Agricultura familiar - Diamante 

d’Oeste  (PR) 3. Ecologia agrícola - Diamante d’Oeste (PR)  4. Agricultura  

sustentável 5. Assentamentos humanos - Diamante d’Oeste (PR) 6. 

Reforma agrária  I. Lazzaretti, Miguel Ângelo, orient. II. T 

 

                                                             CDD 20. ed.     303.484  

                                                                                   333.318162            



 

 

 

3 

ANDRE LUIZ DE SOUZA 

 

 

 

 

 
EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR EM 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO MST: ENTRE O IDEAL E O 
CONCRETO/ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE 

- DIAMANTE D´OESTE PARANÁ 
 

Dissertação apresentada como 
requisito parcial ao Título de 
Mestre em Ciências Sociais, da 
Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná.  

 

Toledo, 20 de março de 2017  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________ 

Prof. Orientador Dr. Miguel Ângelo Lazzaretti  - UNIOESTE 
 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Erneldo Schallenberger - UNIOESTE 
 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Henrique da Silva - UFFS 
 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Rosemeire Aparecida Scopinho - UFSCAR 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, que foram o 
alicerce da construção do sujeito que sou, 
principalmente, à minha mãe Santa Maria, guerreira, 
batalhadora e acima de tudo mulher camponesa 
mantenedora das raízes da agricultura agroecológica, e 
ao Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST). Foi a partir dos cursos de formação de militantes 
que me fora oportunizado conhecer as Ciências Sociais 
e se apaixonar pela sociologia. Dedico, ainda, à 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná e 
principalmente aos professores do Curso de Ciências 
Sociais, professores esses que contribuíram de forma 
exequível para desenvolvimento humano e intelectual.  

 
 
 



 

 

 

5 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Prof. Dr. Miguel Ângelo Lazzaretti, orientador desta dissertação, por todo 

empenho, sabedoria, compreensão e, acima de tudo, exigência. Gostaria de ratificar 

a sua competência, sua participação com discussões, com correções, com revisões 

e com sugestões, as quais fizeram com que conseguíssemos concluir este trabalho. 

Agradeço, principalmente, pela confiança mais uma vez depositada em meu trabalho 

de dissertação.  

Aos meus familiares, que sempre me deram amor e força, valorizando os 

meus potenciais.  

Aos meus pais, João Rodrigues de Souza e Santa Maria de Souza, pelo 

incentivo ao estudo desde o início da minha vida, pois foram protagonistas desta 

pesquisa, entraram na luta pela terra e por outros direitos no ano de 1998, na 

ocupação do complexo da fazenda Cajati no município de Cascavel, Paraná. 

Enfrentam o sofrimento (descasos dos governantes, jagunços, frio, fome, e entre 

outros males do sistema capitalista) de estar debaixo de uma lona preta para 

conquistar o tão sonhado objetivo de um pedaço terra para alicerçar raízes e 

sustentar a família. Hoje, assentados no município de Diamante D`oeste Paraná, na 

antiga fazenda Comil, assentamento Ander Rodolfo Henrique. Nesse sentido, são 

guerreiros da reforma agrária e da agricultura familiar, trabalhando de sol a sol e 

produzindo alimentos. Ratifico, novamente, que até hoje me ajudam de forma 

direta/indireta a minha vida acadêmica, tanto com apoio moral quanto financeiro.  

Ao meu irmão Adriano e minha à cunhada Maraiza, pelo apoio e pela 

compreensão.  

A todos os meus amigos e amigas, que sempre estiveram presentes, 

aconselhando-me e incentivando-me com carinho e dedicação.  

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

execução deste trabalho. 

À Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pelo apoio e incentivo à 

qualificação.  

À CAPES, pela bolsa de estudos concedida. 



 

 

 

6 

A todo o corpo docente do mestrado de Ciências Sociais da Unioeste de 

Toledo - PR, pelas excelentes aulas e por instigar todo o corpo discente na busca 

por conhecimento. 

Aos professores Paulo Roberto de Azevedo, Erneldo Scheallenberger e 

Luciana Henrique da Silva, por terem aceitado o convite para compor a banca de 

qualificação deste trabalho. Suas análises e críticas foram fundamentais para 

finalização desta pesquisa.   

Aos professores da Pós-graduação latu sensu em Educação do Campo e 

Agroecologia na Agricultura Familiar Camponesa, da Universidade Estadual de 

Campinas, Unicamp-SP, em especial, abrangendo todos os professores, Profa. Dra. 

Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco. Sou grato pelo carinho e pelo 

compromisso com os povos do campo e de movimentos sociais e pela luta da 

reforma agraria camponesa, soberana e, acima, de tudo Agroecológica. Foi a partir 

desse conhecimento que fui instigado a desenvolver essa problemática no 

assentamento em questão. Saliento que foram de grande valia os conhecimentos 

adquiridos nessa especialização para elucidar os enigmas da pesquisa.  

Aos assentados do Assentamento Ander Rodolfo, que contribuíram com a 

pesquisa direta ou indiretamente; sem a participação deles os resultados não seriam 

possível.  

Ao amigo Nelson Capitani, militante do MST, do assentamento Ander, que 

contribui na coleta de dados e de informações pertinentes à pesquisa de campo.  

Ao MST, pela colaboração nos materiais e pelas informações pertinentes às 

formulações sobre PDA do assentamento.  

À Engenheira Agrônoma Perla da Costa Garcia, pelas contribuições iniciais 

do projeto de pesquisa; suas observações e sugestões na área da agroecologia 

foram de grande valia para concretização desta pesquisa.   

À amiga e Profa. Dra. Rosangela da Silva, pela amizade e companheirismo 

nas horas difícil e também nos momentos bons da vida. Sou grato por sua sabedoria 

sobre o questão agrária e campesinato, e também pelos calorosos debates sobre o 

tema que colaboram muito no decorrer da pesquisa e fundamentalmente no 

desenvolvimento intelectual do pesquisador.  

Não posso deixar de agradecer à amiga e parceira Juliane Cristina Helanski, 

tivemos muitos momentos de alegrias (estudos, debates, muitas cervejas para 



 

 

 

7 

digerir as duras realidades da vida pós-academia) juntos na labuta do mestrado. 

Esses momentos ficarão registrados nos anais da vida acadêmica.  

À secretária Marilucy e a todos os que me ajudaram na construção da 

Dissertação e na minha jornada acadêmica.  

 

 

A todos vocês, meu MUITO OBRIGADO! 

Hasta la victoria siempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 

 
EPÍGRAFES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje 
no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de 

sorrisos, de solidariedade e amizade." - Cora Coralina 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Afirmo que iniciei a minha aprendizagem sociológica após seis anos, quando 
precisei ganhar a vida como se fosse um adulto e penetrei, pelas vias da experiência 

concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade” 
 Florestan Fernandes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Assentamento Ander Rodolfo Henrique – Fazenda Comil – 
Diamante do Oeste – PR........................................................ 

 
35 

Figura 2: Coordenação do assentamento, Assentamento Ander 
Rodolfo Henrique, Diamante D´Oeste, Paraná, 2003............. 

 
37 

Figura 3: Área de cultivo de arroz agroecológico das famílias 
amostradas, Assentamento Ander Rodolfo Henrique, 
Diamante D´Oeste e Vera Cruz do Oeste, Paraná, 2004....... 

 
 

38 

Figura 4: Exemplos de contribuições de outras ciências à 
Agroecologia............................................................................ 

 
60 

Figura 5: Produção da agricultura familiar.............................................. 
 

73 

Figura 6: Mapeamento brasileiro das principais atividades orgânicas 
certificadas............................................................................... 
 

 
74 

Figura 7: Reunião núcleo de base Olga Benário....................................  
 

82 

Figura 8: Localização do Assentamento Ander Rodolfo Henrique......... 
 

101 

Figura 9: Acampamento ao lado sede da antiga fazenda Comil............  
 

102 

Figura 10: Esquema de Representação da Dívida Moral pelos 
Assentados.............................................................................. 
 

 
123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 1: Principal motivo para ingresso no MST................................... 

 

138 

Gráfico 2: Membros da família que estão empregados fora do 
assentamento........................................................................... 
 

 

139 

Gráfico 3: Renda média das famílias........................................................ 
 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

LISTAS DE QUADROS 

 

 

Quadro 1: Comparativo entre dois modelos de Agricultura  

 

86 

Quadro 2: Valores dos insumos agrícolas necessários para plantar um 
alqueire na denominada agricultura convencional 
 

 
116 

Quadro 3: Local de nascimento e estado 130 

Quadro 4: Famílias que moraram no Paraguai 
 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

SOUZA, André Luiz de. Experiências agroecológicas na agricultura familiar em 
assentamentos de reforma agrária do MST: entre o ideal e o concreto/estudo de 
caso do assentamento Ander Rodolfo Henrique – Diamante D’Oeste, Paraná. 2017. 
169f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciências Sociais, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, Toledo - PR. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste nos resultados da dissertação de mestrado em Ciências 
Sociais, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná -Unioeste, Campus de Toledo - PR. A 
delimitação da problemática tem como eixo as práticas agroecológicas em áreas de 
assentamentos rurais da reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). O estudo teve por objetivo geral analisar os processos de ruptura 
e de descontinuidade das práticas agroecológicas no assentamento. A pesquisa 
realizou-se no assentamento Ander Rodolfo Henrique, em Diamante D´Oeste - PR. 
Nesse local, há108 famílias assentadas e distribuídas em uma área total de 3.097,69 
hectares, o que constitui mais um avanço para a reforma agrária e para as lutas dos 
trabalhadores organizados do campo. A constituição do assentamento Ander 
Rodolfo Henrique é um processo de luta camponesa pelo território contra o capital, 
sobretudo pela forma das organizações e 
definições da matriz de produção, sendo que o MST optou pela transição 
agroecológica e priorizou a produção do autossustento familiar em contraponto ao 
modelo agroquímico proposto pelo agronegócio. A agroecologia constituiu-se como 
princípio a ser seguido pelas famílias, o que delimitou a constituição de um novo 
modelo de assentamento no estado do Paraná, sendo um desafio para esses 
sujeitos alicerçarem um plano de desenvolvimento sustentável. No entanto, em 
2013, esse processo foi revertido e tanto o PDA (projeto de desenvolvimento do 
assentamento) quanto o regimento interno foram abandonados. Por isso, esta 
pesquisa destinou-se a compreender quais foram os aspectos que influenciaram a 
ruptura do modelo agroecológico adotado até então. Podemos afirmar que foram 
diversos fatores que contribuíram para a desestruturação do projeto de 
assentamento com bases agroecológica. Forças externas e internas foram decisivas 
para rompimento da matriz agroecológica, principalmente em relação ao aparato do 
Agronegócio nos aspectos objetivos e subjetivos nas decisões dos assentados. E, 
acima de tudo, condutas equivocadas pelo MST, perante as novas práticas agrícolas 
que seriam adotadas pelas famílias. Reiteramos que a agroecologia, nos espaços da 
reforma agrária, vem para fortalecer o desenvolvimento rural sustentável, 
aglutinando força no campo e na cidade e, acima de tudo, possibilitando dignidade 
aos povos do campo com compromisso dos valores humanos e responsabilidade 
social e não pode ser implantada e/ou entendida apenas como uma dívida moral 
para como MST no espaço dos assentamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, Assentamento, Divida Moral, Sustentabilidade, 
Ruptura, Reforma Agrária.  
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SOUZA, André Luiz de. Agroecological experiences in family agriculture in 
agrarian reform settlements of the MST: between the ideal and the concrete / case 
study of the settlement Ander Rodolfo Henrique - Diamante D'Oeste, Paraná. 2017. 
169f. Dissertation (Master in Social Sciences). Stricto Sensu Post-Graduation 
Program in Social Sciences, Western State University of Paraná - UNIOESTE, 
Toledo - PR. 

 

ABSTRACT 

 

 

This research consists of the results of the dissertation in Social Sciences, developed 
in the Post-Graduation Program in Social Sciences of Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE, Toledo – PR campus. The delimitation of the 
problematic has as its axis the agroecological practices in rural agrarian reform 
settlements of Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). The objective of this 
study was to analyze the processes of rupture and discontinuity of agroecological 
practices in the settlement. The research was carried out in Assentamento Ander 
Rodolfo Henrique, in Diamante D'Oeste - PR. In this settlement, There are 108 
families settled and distributed in a total area of 3,097.69 hectares, which is another 
advance for agrarian reform and for the struggles of organized workers in the 
countryside. The constitution of Assentamento Ander Rodolfo Henrique is a process 
of peasant struggle for the territory against the capital, especially struggle over the 
forms of organization and the definition of the production matrix, in which MST opted 
for the agroecological transition and prioritized the production of family self-
sufficiency as opposed to the agrochemical model proposed by agribusiness. 
Agroecology constituted a principle to be followed by the families, which delimited the 
constitution of a new settlement model in the state of Paraná, being a challenge for 
these subjects to establish a sustainable development plan. However, in 2013, this 
process was reversed and both the PDA (settlement development project) and the 
internal regiment were abandoned. Therefore, this research was intended to 
understand the aspects that influenced the rupture of the agroecological model 
adopted until then. We can affirm that there were several factors that contributed to 
the destructuring of the agroecology-based settlement project. External and internal 
forces were decisive for breaking the agroecological matrix, especially the ones 
related to the Agribusiness apparatus in the objective and subjective aspects of the 
settlers decisions. And, above all, misconduct by the MST, towards the new 
agricultural practices that would be adopted by families. We reiterate that 
agroecology, in the field of agrarian reform, comes to strengthen sustainable rural 
development, joining forces in the countryside and in the city and, above all, enabling 
dignity to the rural peoples with commitment of human values and social 
responsibility and can not be established and / or understood only as a moral debt to 
MST in the settlements. 
 
KEY WORDS: Agroecology, Settlement, Moral Debt, Sustainability, Rupture, 
Agrarian Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O objeto em construção desta pesquisa são as práticas agroecológicas 

desenvolvidas junto a um assentamento de famílias que desempenham atividades 

voltadas à sustentabilidade, tendo como delimitação do tema práticas 

agroecológicas em áreas de reforma agrária no assentamento rural Ander Rodolfo 

Henrique, localizado em Diamante D´Oeste, no estado do Paraná. Nesse local, há 

108 famílias assentadas e distribuídas em uma área total de 3.097,69 hectares, o 

que constitui mais um avanço para a reforma agrária e para as lutas dos 

trabalhadores organizados do campo. 

O estudo tem por objetivo geral analisar os processos de ruptura e de 

descontinuidade das práticas agroecológicas no assentamento, o condicionamento 

dos assentados no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, a distância das 

representações dos assentados e dos organizadores e os diferentes sentidos da 

agroecologia para esses sujeitos. 

Trabalhar com áreas de assentamentos rurais de Reforma Agrária demanda 

um certo desafio para Ciências Humanas e Sociais, principalmente sobre uma nova 

ótica de assentamentos após os anos 2000. Nesse sentido, esses assentamentos 

deveriam ser voltados para sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural.  

A agroecologia, desse modo, como matriz de produção tecnológica seria/será 

a chave para romper com o paradigma de agricultura mercadológica, possibilitando 

uma nova estruturação dos assentamentos rurais. Nesse sentido, o assentamento 

Ander Rodolfo Henrique demanda uma investigação acurada para entender o 

processo de construção das práticas agroecológicas e, posteriormente, o processo 

de rompimento. O assentamento em estudo foi o protagonista do estado Paraná em 

implantar o Projeto de Desenvolvimento de Assentamento Sustentável. No entanto, 

esse projeto não teve sucesso de estruturação da matriz agroecológica.  

A demanda em se buscar novas formas de sustentabilidade ambiental 

sobrecarrega os assentados da Reforma Agrária, principalmente os movimentos 

sociais do campo, que são desafios a construir um novo paradigma para agricultura. 

Por isso, esta pesquisa tem como importância entender como essas práticas 

são desenvolvidas no decorrer dos espaços de assentamentos e como são geridas 
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pelos sujeitos que estão no cotidiano do desenvolvimento dessas novas concepções 

de agricultura. A construção desse novo paradigma de agricultura carrega consigo 

uma polissemia de sentido sobre o conceito de agroecologia. Agroecologia não pode 

ser aplicada como uma medida punitiva a esses sujeitos que estão na luta pelo 

pedaço de chão para sobreviver e alicerçar raízes para construção de sobrevivência 

de suas famílias. Desse modo, cabe ao pesquisador a oportunidade de decifrar 

esses enigmas que estão presentes nesses espaços de multiculturalidade e 

externalidades que compõem o universo a ser pesquisado. Assim sendo, a 

universidade propicia aos próprios sujeitos que muitas vezes são pesquisados a 

pesquisar as suas realidades e codificar os sentidos de interpretações que fazem 

parte dos seus cotidianos.  Outro fator de investigação importante, que tanto instigou 

como alimentou esta reflexão, sendo muitas vezes fonte de angústia para entender 

as diversas relações desse meio, é a própria vivência deste pesquisador1 nos 

espaços da luta pela terra. Por ser filho de assentados da reforma agrária, ingressei 

no MST em 1998. Desde então, passei por diversos acampamentos e ocupações de 

terra até ser assentado no espaço que foi lócus desta pesquisa. As observações do 

dia a dia nas lutas do MST, encontros, congressos, debates, reuniões e cursos de 

formações, constituem-se momentos privilegiados para conhecer esta realidade.  

 Conhecer a realidade das famílias de agricultores-camponeses privilegia a 

pesquisa e o pesquisador, sobretudo nas interpretações dos fatos ocorridos e 

vivenciados pelos sujeitos a serem pesquisados. Entender as relações entre as 

representações objetivas e subjetivas dos assentados e dos propositores desse 

projeto foi de suma importância para se averiguar os enclaves dos embates e dos 

desejos desses sujeitos. Verificar as frustações e as expectativas dos assentados 

sobre Agroecologia possibilitou-nos outro olhar sobre a pesquisa. 

Para melhor entendermos as relações polissemicas da Agroecologia, 

apresentamos inicialmente um referecial teórico para problematizar as tentativas 

sustentáveis e de desenvolvimento de uma agricultura sem uso de agrotóxicos. Essa 

problemática teórica, no quadro dos movimentos sociais, tem levantado inúmeros 

debates e controvérsias sobre a base epistemológica da agroecologia. No entanto, a 

                                                 
1 Em todo o trabalho, utilizamos a primeira pessoa do plural, por entendermos que a escrita de um 
trabalho acadêmico não é de autoria de apenas uma pessoa, mas trata-se da soma de um conjunto 
de vozes (pesquisador, orientador, membros da banca, autores utilizados etc.) que são articuladas 
pelo pesquisador. Todavia, nesse parágrafo em questão, por se tratar de informações de cunho 
pessoal do pesquisador, optamos por escrevê-lo em primeira pessoa do singular. 
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problemática socioambiental tem orientado a internacionalização de novos valores e 

princípios que norteiam uma nova racionalidade produtiva sobre bases de 

sustentabilidade e de equidade social (LEFF, 2002). Nesse sentido, práticas 

agroecológicas, em áreas de reforma agrária, estão sendo desenvolvidas e 

implantas nos assentamentos rurais.  

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, doravante) assumiu 

o desafio de incentivar a consciência dos camponeses sobre os problemas agrários, 

debatendo sobre os elementos políticos e econômicos que forjam a exclusão e a 

exploração das riquezas produzidas por eles e quais as alternativas possíveis de 

serem construídas para desterritorializar o capital agrocomercial e reverter o 

processo de drenagem da riqueza (sujeição da renda da terra pelo capital) e, 

consequentemente, romper com o sistema metabólico do capital, garantindo a 

autonomia e a emancipação camponesa. 

Diante disso, os contextos a serem exploradas situam-se em proposições de 

que a agroecologia apresenta fortes características discursivas e de deliberação 

política pelo MST como uma maneira de estimular e mobilizar outra forma de 

viabilização socioambiental e econômica nos assentamentos. O discurso da 

agroecologia se estabeleceu no MST com mais ênfase a partir de sua inserção no 

movimento, o que incluiu uma rede maior de aliados políticos (Organizações não 

governamentais - ONG – associações e órgãos internacionais) e o acesso às 

políticas públicas governamentais com foco socioambiental. 

  Sob essa perspectiva, compreendemos que os assentamentos rurais são 

reconhecidos como espaços sociais privilegiados, tanto de produção discursiva em 

relação à agroecologia, quanto para o desenvolvimento das práticas agroecológicas, 

pois é um dos principais locais onde está localizada a base social do MST. 

Nesse sentido, a pesquisa visou compreender as práticas agroecológicas e a 

constituição de um paradigma de agricultura sustentável implantada no 

assentamento Ander Rodolfo Henrique. Objetivou, ainda, entender quais foram os 

limites e as controvérsias no desenvolvimento deste projeto de assentamento. Para 

tanto, buscamos problematizar a ruptura de um modelo de produção agroecológica, 

que estava em construção, e verificar quais foram os elementos chaves que 

causaram o rompimento desse projeto de assentamento agroecológico.  

Para atendermos ao proposto, organizamos o trabalho em quatro capítulos. 

No  primeiro, , discutimos, a partir das análises de diversos autores, sobre as 
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práticas agroecológicas em áreas de Reforma Agrária, probematizando dentro do 

quadro teórico do movimentos sociais. A partir de Erique Leff (2002), enfatizamos 

que a problemática sociocioamebital tem levado a sociedade a internalizar novos 

valores e princípios espistemológicos. A agroecologia torna-se elemento crucial no 

debate para a construçao desse novo proceso epistemológico do saber, cruzando as 

fronteiras das ciências e adentrando aos espaços dos movimentos sociais.  

Dentro desse dabate ambiental e social, a reforma agrária aparece como 

protagonista desse novo olhar de sustentabilidade. Para romper com as mazelas da 

estrutura capitalista, o MST desafia-se em reformular as suas bases organizacionais 

e a agroecologia entra como uma nova matriz de produção agricola e como uma 

nova proposta política e econômica nos assentametos da Reforma Agrária. 

No segundo capítulo, adentramo-nos nos paradigmas da Agreocologia numa 

pesrpectica sociológica. Nesse campo científico do saber, conforme Altieri (2012), a 

pesrpectiva sociologica permite engendrar um campo de disputa nas ciências 

sociais, possiblitanto a construção de um novo paradigma que forneça elementos 

para os desafios do século XXI  dentro dos sistemas agroalimentares e, sobretudo, 

numa nova forma  de sustentabilidade ambiental, social e cultural. Esse capítulo 

ainda reafirma  a importância da Agroecologia nos Assentamentos da Reforma 

Agrária, dentro de uma perspectiva das junções das ciências para melhor 

entendimento das técnicas necessárias para o pleno desenvolvimento. A construção 

desse paradigma acarreta a junção de diversos elos da sociedade civil para se 

concretizar, desde as políticas públicas até o desenvolvimento das tecnologias 

adequadas para os povos do campo,  que se desafiam em alicerçar esse novo 

paradigma. 

No terceiro capítulo, apresentamos a realidade do assentameto em estudo e a  

perspectiva do MST em relação à sua nova forma organizar os assentametos da 

refroma agrária. O Assentamento Ander Rodolfo Henrique mantém sua 

organizacidade conforme diretriz do próprio movimento, estruturando-se em núcleos 

de base, com os setores e a direção de brigadas2. Sendo assim, mantém uma 

associação organizada para suprir a demanda da comercialização, porém, essa 

associação não conseguiu até hoje desenvolver o papel que se lhe é atribuido. 

Dentre os elementos, ressaltamos a pluriatividade cultural e social dos agricultores 

                                                 
2  As brigadas foram criadas para substituir as grandes regionais, permitir uma maior participação de 

homens e mulheres e facilitar a multiplicação de lideranças (MST, 2005).  
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campesinos assentados e suas interpretações no espaço no qual desenvolvem suas 

atividades agrícolas.  

Seguindo essa mesma lógica, elencamos nesse capítulo como o MST mudou 

a interpretação de suas práticas perante os seus 33 anos anos de existência. 

Entendemos que conforme a sociedade  foi mudando suas relações, da mesma 

forma o MST foi se transformando, se reorganizando e mudando as práticas 

organizativas no decorrer desse período.  

Essas mudanças caracterizaram uma nova fase do MST perante à sua 

perspectiva com os assentamentos da reforama agrária e, sobretudo, como seriam 

organizados os novos espaços conquistados para fins  de reforma  Agrária.  

No quarto e último capítulo, ressaltamos a relação do assentamento com as 

estruturas externas que implicam diretamente na vida cotidiana dos assentados. 

Problematizamos a dura realidade de um assentamento que desafiou-se em 

construir um projeto com bases agreocológicas. Porém, essa  realidade que permeia 

o assentamento nos revelou que as condições pelas quais foram expostas as 

famílias e as  relações externas levaram a um desencantamento da matriz 

tecnologica de produção agroecológica, numa relação assimétrica (dívida moral). 

Essa relação forjada pelo MST, equícovos e supostos erros de planejamento foram 

cruciais para atual situação do assentamento. Nesse sentido, ilhados por complexos 

agroindustriais, os assentados, em sua grande maioria, se viram subordinados a 

entrarem numa condição de dependência ocultada pelas práticas do agroenegócio. 

Os processos subjetivos e objetivos desses sujeitos estão cada vez mais 

engessados pelo modelo agrícola vigente, condiconando o espaço do assentamento 

apenas como um meio de sujeição ao aparato do agroenegócio. 

Após os quatro capítulos, apresentamos as últimas considerações, 

destacando-se os resultados obtidos e as respostas aos objetivos de pesquisa, 

aprensendando-se uma problematização acerda das  práticas agroecológicas e a 

ruptura do projeto inicial, mediante a realidade do assentamento em questão. 
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1 PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS EM ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA: A 
PROBLEMÁTICA NO QUADRO TEÓRICO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

Os desafios para se construir práticas agroecológicas em áreas de Reforma 

Agrária envolvem vários elementos para serem analisados e problematizados. Neste 

sentido, faremos uma breve problematização epistemológica do assunto para 

adentrarmos aos devidos parâmetros que condicionaram a pesquisa. Porém, 

ressaltamos que trabalhar a agroecologia em áreas de Reforma Agrária é um 

desafio para o quadro teórico da Agroecologia.  

A problemática socioambiental tem levado a sociedade a internalizar novos 

valores e princípios epistemológicos que orientam a construção de uma nova 

racionalidade produtiva, sobre bases de sustentabilidade ecológica e equidade 

social. Dessa forma, a crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do 

conhecimento e demanda novas metodologias capazes de orientar um processo de 

reconstrução do saber que permite realizar uma análise integrada da realidade 

(LEFF, 2002). 

O termo “agroecologia” foi utilizado pela primeira vez3 significando uma 

aproximação entre ecologia e agricultura. Ao longo do século XX, esse conceito 

passou por diversos rearranjos e novas interpretações, desde um apelo voltado à 

“consciência ambiental”, passando pelo manejo de agroecossistemas até ser tratado 

como um paradigma socioambiental (GLIESSMAN, 2009; BARCELLOS, 2010). 

A agroecologia pertence a diferentes campos sociais. Diversos autores4 

escreveram sobre seu histórico no Brasil, e de modo geral afirmam que o assunto 

tem origem em um movimento de questionamento do modo de produção dominante, 

                                                 
3 “O termo agroecologia foi utilizado pela primeira vez em 1928, pelo agrônomo russo Bensin, para 
descrever a utilização de métodos ecológicos na pesquisa sobre plantas cultivadas comercialmente. 
O termo também foi utilizado pelo zoólogo alemão Friederichs, em 1930, e pelo zooecólogo alemão 
Tischler, em 1965. Esses três autores utilizaram o termo agroecologia para definir o uso da ecologia 
na agricultura (WEZEL et al., 2009). Segundo GLIESSMAN (2005), após a segunda guerra mundial, 
os ecologistas e os agrônomos mantiveram seus estudos separados, até que, em 1969, o ecologista 
norteamericano Eugene P. Odum, sugeriu o termo agroecossistema, referindo-se aos ecossistemas 
cultivados (ALTIERI, 2012). A criação do termo agroecossistema fez com que os ecologistas e os 
agrônomos se juntassem e o termo agroecologia voltou a ser utilizado, na década de 1970 (WEZEL et 
al., 2009)” (MENEGUELI et al. 2015, p.32). 
4 Gomes e Rosenstein (2000); Guzman Casado et al. (2000); Hecht (2002); Leff (2002b); Norgaard e 
Sikor (2002); Sevilla Guzmán (2002); Dalgaard et al. (2003); Gomes et al. (2005); Ruizrosado (2006); 
Sicard (2009); FlorianI e Floriani, (2010).  
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o que acaba por incentivar o estudo deste tema considerando-o como uma disciplina 

científica (WEZEL et al., 2009). 

A agroecologia, desde a sua emergência no campo científico, busca uma 

resposta que se caracterizaria por não romper radicalmente com a epistemologia 

dominante nas ciências convencionais. Emergiu, então, com um enfoque 

pluridisciplinar que buscou na ecologia suas abordagens metodológicas para fazer 

frente aos problemas vivenciados no campo das ciências agrárias, principalmente no 

referente à abordagem sistêmica do meio ambiente. (DALGAARD; HUTCHINGS; 

PORTER, 2003; GUZMÁN CASADO; GONZÁLEZ DE MOLINA; SEVILLA GUZMÁN, 

2000). 

Segundo Borsato (2011), a Ecologia, assim como a agroecologia, surge 

dentro do campo científico para fazer frente à crise ambiental, que passava a ser 

percebida pela sociedade. O meio acadêmico foi fortemente afetado pelo movimento 

ambientalista. Para Odum, 

 

A Ecologia, ciência que até então era vista como uma subdivisão da 
Biologia ganhou notoriedade e espaço como uma disciplina 
integradora essencialmente nova [...] que une os processos físicos e 
biológicos e serve de ponte de ligação [sic] entre as ciências naturais 
e ciências sociais. À medida que o âmbito da ecologia se expandia, 
intensificava-se o estudo sobre como os indivíduos e as espécies 
interagem e utilizam os recursos. (ODUM, 1988, p. 2). 

 

Portanto, se a ciência convencional buscou um único caminho para explicar a 

realidade, a agroecologia teria de assumir a complexidade do real na busca desses 

caminhos. Ou seja, ela deve assumir sua incapacidade de desenvolver um modelo 

ou um pacote de intervenções homogêneas. As soluções estão diretamente 

relacionadas à heterogeneidade do rural mundial (BORSATTO, 2011). Conforme 

destaca Sevilla Guzmán, 

 

A partir da necessidade de valorizar o conhecimento local 
(caracterizado pelo sentir e fazer) e colocá-lo em pé de igualdade 
com o conhecimento científico (caracterizado pelo compreender 
racionalmente) erige a definição de Agroecologia. (SEVILLA 
GUZMÁN, 2006, p. 223). 

 

  Nesse entendimento, a agroecologia interroga os paradigmas científicos que, 

constituídos pelo universo de valores culturais, ideológicos, históricos e 
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epistemológicos, condicionam a produção do conhecimento e se apoiam na ciência 

convencional. Essa, por sua vez, se refere ao modelo de ciência dominante nos 

últimos séculos, baseado em um paradigma fundamentado principalmente nas 

seguintes correntes filosóficas: empirismo, racionalismo, positivismo e determinismo; 

requerendo um questionamento epistemológico (KUHN, 2005). Corroborando com o 

exposto, Gomes argumenta: “A base epistemológica na busca de soluções para os 

problemas contemporâneos, da agricultura em particular e da ciência em geral, não 

seja [sic] a mesma epistemologia que sustenta o paradigma responsável pelo 

surgimento de seus problemas” (GOMES, 2005, p. 73).  

A agroecologia reivindica um saber interdisciplinar, que abarca formas de 

gerar conhecimentos oriundos das Ciências Humanas e Sociais. A fenomenologia, 

as abordagens históricas, a dialética, a etnografia e diversos outros instrumentais 

metodológicos dessas ciências são, então, incorporados à epistemologia da 

agroecologia (BORSATTO, 2011). 

Nessa mesma linha de pensamento, como pontua Altieri, “a agroecologia vai 

além de uma visão unidimensional dos agroecossistemas, de sua genética, 

agronomia, edafologia” (ALTIERI, 2002, p. 16). Este termo possui outro desafio, já 

que sua abordagem se propõe a trabalhar em diferentes escalas, que vão desde 

uma dimensão técnico-agronômica relacionada às questões de produção, até uma 

abordagem em nível de agroecossistema, na qual “as relações homem-natureza 

ganham relevância, atingindo uma escala maior que envolve as relações dos 

agricultores com o resto da sociedade por meio dos sistemas agroalimentares” 

(BORSATTO, 2011, p. 63). 

Diante desse desafio epistemológico, a Agroecologia assume uma postura 

transdisciplinar, sendo mais do que a união de diferentes pesquisadores ou de 

distintas disciplinas, ou seja, trata-se da união de diferentes saberes. A exigência 

dessa postura passou a ser demandada a partir do momento em que se percebeu 

que os agroecossistemas são resultados de um processo de coevolução entre seres 

humanos e natureza, o que significa dizer, que existe uma intrínseca relação entre 

esses dois componentes (NORGAARD, 1987).  

Nesse entendimento, o termo transdisciplinaridade refere-se à compreensão 

do mundo atual, interessando-se pela dinâmica decorrente da ação simultânea de 

diversos níveis de realidade. Seus pilares são: os níveis de realidade, a lógica do 
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terceiro5 incluído e a complexidade. Seu conceito emerge de diferentes Teorias do 

Pensamento Complexo como uma abordagem transdisciplinar da realidade 

(NICOLESCU, 2005). 

Dessa forma, a Teoria do Pensamento Complexo, elaborada por Edgar Morin, 

não é algo concreto ou palpável, não traz uma fórmula e muito menos propõe uma 

técnica. O autor afirma que 

 

O pensamento complexo trata de um processo mental, um modo de 
pensar que leva a uma tomada de consciência a modos de ver e 
sentir. A palavra complexus etimologicamente significa o que está 
tecido junto; deste modo, há complexidade quando elementos 
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo. A complexidade é 
o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos que constituem o nosso mundo. (MORIN, 
2001, p. 76, grifo do autor). 

 

 A consolidação de um novo paradigma, que contribua para uma melhor 

compreensão do universo, depende de respostas às demandas sociais, como no 

caso do paradigma agroecológico. Um paradigma que seja capaz de solucionar a 

dicotomia entre os saberes desunidos, divididos e compartimentalizados e as 

realidades ou problemas cada vez mais globais, multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, planetários.  

Conforme conceitos da abordagem complexa, o incerto está presente a todo o 

momento, exigindo consciência, pois graças ao que não pode ser previsto é que 

surge o novo. Na visão da complexidade, o universo é o jogo do risco da dialógica 

entre a ordem, a desordem e a organização (MORIN, 2001). A ordem e a desordem, 

quando isoladas, são duas calamidades, então, Morin (2001) alerta sobre a 

necessidade de conceber o universo a partir da noção do tetragrama 

ordem/desordem/interações/organização (FLORIANI; FLORIANI, 2010).  

A agroecologia pode e deve pertencer ao campo científico, sem que isso a 

impeça de atingir seus objetivos. Isso pode ajudá-la na geração de conhecimentos 

                                                 
5 A lógica do terceiro incluído não é, simplesmente, uma metáfora para um ornamento arbitrário da 
lógica clássica, permitindo algumas incursões aventurosas e passageiras no campo da complexidade. 
É uma lógica da complexidade e mesmo, talvez, sua lógica privilegiada, porque ela permite 
atravessar, de maneira coerente, os diferentes campos do conhecimento. Essa lógica não anula a 
lógica do terceiro excluído: ela apenas restringe seu campo de validade. O mundo se move, vive e se 
oferece ao nosso conhecimento graças a uma estrutura ordenada daquilo que, no entanto, muda sem 
cessar. A Realidade é, então, racional, mas sua racionalidade é múltipla, estruturada em níveis. É a 
lógica do terceiro incluído que permite à nossa razão passar de um nível a outro. Os níveis de 
realidade correspondem a níveis de compreensão, numa fusão do saber e do ser (NICOLESCU, 
2009). 
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destinados “a apoiar e dar sustentação à transição dos atuais modelos de 

desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de 

desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis" (CAPORAL; COSTABEBER, 

2004, p. 95). 

 

1.1 O MST E A AGROECOLOGIA 

 

A partir dos anos 2000, o MST revela, em seu IV Congresso, o discurso no 

qual adota a agroecologia como principal modelo de produção nos assentamentos 

rurais. A aproximação com essa proposta conferiu ao movimento a necessidade de 

iniciar um processo de transição aos preceitos agroecológicos na produção 

agropecuária e no manejo ambiental junto aos assentamentos, bem como de 

orientar tal novo discurso à sua base social, junto com outros assuntos que 

ganharam destaque, como a violência no campo e o combate à política neoliberal do 

Estado (MST, 2009). 

Em diversos cenários, a transição agroecológica tem avançado por meio de 

dois processos complementares: a ecologização6 e a ação coletiva. Segundo 

Barcellos (2009), 

A primeira representa a mudança das práticas agrícolas mediante a 
substituição de recursos externos (insumos químicos e 
equipamentos), a adequação aos ciclos naturais do agroecossistema 
e a incorporação de tecnologias “verdes” para manejo da produção. 
O segundo processo está associada à adesão de produtores 
agrícolas à Agroecologia como projeto coletivo, visando estabelecer 
interesses sociais compartilhados e à mudança de valores em torno 
de uma alternativa de desenvolvimento sob um determinado contexto 
local. (BARCELLOS, 2010, p. 49, aspas no original). 
 

 

Essa mudança no MST é representada pela notória constituição de projetos e 

de ações ambientais em assentamentos, tais como: preservação de encostas dos 

rios, utilização de biofertilizantes, plantio de lavouras em cultivo direto e uso de 

práticas terapêuticas em homeopatia e fitoterapia na produção agropecuária. O outro 

                                                 
6 Em sua essência, o processo de ecologização corresponde à introdução de valores ambientais nas 
práticas agrícolas, na opinião pública e nas agendas políticas. Esse processo constitui uma força 
sociológica combinada, a partir da qual as questões de caráter socioambiental e biofísico assumem 
papel ativo na determinação das tecnologias agrícolas e constituem a mola propulsora de uma ação 
transformadora na agricultura e no desenvolvimento rural, na medida em que exigem que as 
instituições passem a se mover pela busca de objetivos (NEGRI, 2005).   
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processo está associado à adesão de produtores agrícolas à Agroecologia como 

projeto coletivo, visando estabelecer interesses sociais compartilhados e a mudança 

de valores em torno de alternativas de desenvolvimento sob um determinado 

contexto local. Ações nesse sentido são sinalizadas pelo MST, a saber: criação de 

centros de estudo e escolas com enfoque político-pedagógico na temática da 

Agroecologia e constituição de agroindústrias com processamento de produtos 

agroecológicos nos assentamentos (BARCELLOS, 2010). 

Na mesma direção, Morin assevera: 

 

Um novo paradigma precisa constituir-se de um primeiro nicho, antes 
de poder fortalecer-se, tornar-se uma tendência reconhecida e, 
triunfar como ortodoxia intocável. Somente ao se consolidar como 
um sub-campo científico, é que a Agroecologia terá a legitimidade 
para disputar com os outros paradigmas, qual o mais apropriado 
para apoiar processos rumo a um desenvolvimento rural sustentável. 
(MORIN, 1998, p. 293). 

 

A dimensão sociológica possui um caráter fundamental na elaboração de 

conhecimentos pela Agroecologia. Segundo Martins (2001), o papel exercido pela 

Sociologia Rural possui um pesado débito com as populações rurais de todo o 

mundo, haja vista que sempre esteve a serviço da difusão de inovações, já que tinha 

em seu âmago a percepção de que as populações rurais eram populações 

retardatárias em desenvolvimento econômico. Martins ainda argumenta: 

 

[...] As gerações vitimadas por uma sociologia a serviço da difusão 
de inovações, cuja prioridade era a própria inovação, ainda estão aí, 
legando aos filhos que chegam à idade adulta os efeitos de uma 
demolição cultural que nem sempre foi substituída por valores sociais 
includentes, emancipadores e libertadores: ou legando aos filhos o 
débito social do desenraizamento e da migração para as cidades ou 
para as vilas pobres próximas das grandes fazendas de onde 
saíram, deslocados que foram para cenários de poucas 
oportunidades e de nenhuma qualidade de vida. (MARTINS, 2001, p. 
31). 

 

Nesse entendimento, a Sociologia Rural se reavalia e se abre para novas 

abordagens sobre o meio rural. Esse ensaio parte de perspectivas sociológicas, para 

debater as relações sociais presentes no rural, tanto as fomentadas por agriculturas 

submetidas a uma lógica industrial, quanto as que ainda mantêm ou buscam 

resgatar uma lógica camponesa centrada na autonomia (BORSATTO, 2011). 
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Para os camponeses assentados7, a conquista da terra representa um avanço 

em seu processo de luta por autonomia, já que em um dado momento de suas 

trajetórias de vida tais famílias vivenciaram os problemas da exclusão social (a 

pobreza, a falta de emprego, a exclusão da terra e de trabalho). A luta pela terra é a 

luta construída pelos movimentos sociais, mas a reconstrução da unidade 

camponesa de produção, destruída pela dinâmica do capitalismo no campo, envolve 

lutar por uma sociedade mais justa. Esses camponeses lutam para voltar à terra de 

trabalho e ali construírem sua autonomia social, típica de seu modo de vida 

(GONÇALVES, 2008).  

Entre os modelos de organização da produção, considerados como o 

“suprassumo” da redenção camponesa pelo MST, podemos citar, com base em 

Gonçalves: 

 

As cooperativas coletivas (CPAs - Cooperativas de Produção 
Agropecuária), estrutura baseada em coletivização total dos meios 
de produção, do processo de gestão e do trabalho; e as formas de 
cooperação agrícola diversificadas, onde o acesso à terra se faz com 
produtores assentados individuais, mas que se organizam em grupos 
de famílias, associações de produtores, cooperativas locais e 
cooperativas regionais. (GONÇALVES, 2008, p. 189). 

 
Para além do modelo de cooperativização, conforme o autor supracitado, “o 

MST assumiu a necessidade de incentivar modelos participativos mais focados nas 

experiências criadas em cada comunidade de assentados, para então introduzir as 

mudanças na base da produção agrícola pelo viés agroecológico” (GONÇALVES, 

2008, p. 201). 

                                                 
7 “O campesinato é uma categoria histórica por sua condição de saber manter as bases da 
reprodução biótica dos recursos naturais. Nesta perspectiva, é possível falar de “camponeidade” ou 
grau de “camponeidade” com relação aos grupos sociais de produtores. Victor Manuel Toledo (1995) 
operacionalizou esse conceito mediante os seguintes indicadores: a) energia utilizada; b) escala ou 
tamanho do âmbito espacial e produtivo de seu manejo; c) autossufiência; d) natureza da força de 
trabalho; e) diversidade; f) produtividade ecológico-energética e do trabalho; h) natureza do 
conhecimento e, por último; i) cosmovisão. Este sistema de indicadores tem que ser aplicado desde 
seus extremos: o modo de uso do campesinato e o modo de uso industrial ou terciário dos manejos 
dos recursos naturais. [...] “Os sem-terra” podem-se considerar como camponeses, ao estarem 
submetidos também à degradação de seus traços camponeses, inclusive pelas vias muito mais 
expeditivas, é algo que se deve explorar no contexto da composição dos diferentes tipos de 
camponeses que integram cada movimento social que luta pela terra“ (GUZMÁN CASADO; 
GONZÁLEZ DE MOLINA; SEVILLA GUZMÁN, 2000, p. 79-80, destaques dos autores). 
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No entanto, as iniciativas de cooperativização8, implantadas pelo MST, 

resultaram em fracassos sociais e, muitas delas, significaram um “tiro no pé”, já que, 

ao invés de aglutinarem e reforçarem os camponeses, desestabilizaram ainda mais 

a rarefeita união existente entre esses, favorecendo, consequentemente, o capital e 

as suas dinâmicas de dominação. Para Christoffoli (2015), outros fatores colaboram 

para desestabilizar os projetos de desenvolvimento dos assentamentos, pois 

 

O associativismo, condição para sobrevivência dos camponeses na 
produção, não conseguiu alcançar níveis elevados de abrangência, e 
muitas iniciativas se viram inviabilizadas por dificuldades de acesso a 
capitais e tecnologias adequados, bem como por carências de 
gestão9. O fato de a base social assentada sobreviver em unidades 
econômicas privadas, organizadas sob a lógica da produção 
camponesa artesanal, e como risco crônico de inviabilidade, conduz 
à manifestação de comportamentos ideológicos típicos de economia 
artesanal que dificultam a organização de unidades econômicas 
cooperativas de larga escala e com eficiência empresarial compatível 
com a demanda para sobreviver frente à competição da agricultura 
brasileira. (CHRISTOFFOLI, 2015, p. 172).    

 

A cooperação agrícola não mostrou ser, efetivamente, a estratégia adotada 

pela maioria dos assentados, uma vez que, na base, as famílias assentadas têm 

procurado exercer sua sobrevivência de maneira individual, negando a sua inserção 

nos projetos de coletivização e de cooperação apresentadas pelo MST, situação-

problema que Fabrini (2002) compreendeu como uma forma de resistência e de 

autonomia do campesinato aos projetos políticos de cooperativização que não são 

os seus, mas das lideranças do MST.  

Dessa forma, os “mecanismos de controle social” adotados pelo movimento 

acabam nomeando como prioritários e ideais os projetos políticos das lideranças e 

                                                 
8 Para Scopinho (2007) apud Rios (1989) apontou que este tipo de cooperativismo, doutrinário, tem 
dupla finalidade: econômica – porque é rentável para os empresários – e política – porque é saída 
honrosa para os que não possuem capacidade competitiva individual. É apresentado como “tábua de 
salvação econômica” para os pobres, mas, equivocadamente, reflete a ideologia liberal clássica, 
porque pressupõe uma economia de pequenas e médias empresas que funcionam em regime de 
concorrência perfeita, o que nunca foi realidade no mundo e muito menos no Brasil, país cuja 
economia é dependente e condicionada pelo capital internacional. Esta ideologia, revestida de apelo 
igualitário e humanista, é funcional para remendar os graves problemas econômicos e sociais num 
momento histórico marcado pela presença de grandes corporações, pois trabalha com a idéia de que 
basta os pequenos se unirem para terem força. (SCOPINHO 2007, p. 86). 
9 Segundo Christoffoli (2015), essas carências manifestaram-se tanto na esfera da autogestão pelos 
trabalhadores associados, quanto pelas dificuldades de fazer frente aos padrões de eficiência e 
eficácia nos mercados capitalistas.  
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como secundários e pouco importantes o projeto de vida das famílias10; 

descompasso que, como pontua Navarro, “aprofunda as frustrações do MST em seu 

modelo de gestão e de suas propostas organizativas e antidemocráticas, ideia que 

se reforça com o não acatamento, por parte das famílias, desses projetos colocados 

‘de cima para baixo’” (NAVARRO, 2002, p. 276). Complementando suas ideias para 

desenvolver a Agroecologia no país, o próprio movimento se posiciona: 

 

O Movimento compreendeu como necessário o Estado e as forças 
sociais e políticas do campo (movimentos sociais e sindicatos) 
trabalharem no sentido de desenvolver programas massivos de 
formação em agroecologia em todos os níveis, desde o ensino 
fundamental até a universidade, para atender a juventude do campo 
e os camponeses e camponesas de todas as regiões do país. [...]  
Apoiar a consolidação das escolas técnicas de formação em 
agroecologia, bem como a criação de novas escolas de nível médio 
e universitário, e o acesso a outros níveis de especialização nesta 
área do conhecimento, como agronomia, veterinária, biologia, 
engenharia florestal, etc. Estimular a produção, a distribuição e o 
controle das sementes e a diversidade genética vegetal e animal por 
parte dos próprios agricultores. (MST, 2006, p. 28). 

 

O primeiro passo adotado pelo MST para discutir o desenvolvimento da 

agroecologia foi superar suas limitações e realizar estudos, debates e trocas de 

experiências com entidades que dominavam essa matriz produtiva. Num segundo 

momento, passou a motivar a base e efetivar a criação de iniciativas concretas que 

lhe permitissem, futuramente, transformar os discursos políticos e teóricos 

apresentados nos documentos e teses, em fatos concretos, com o efetivo 

desenvolvimento da agroecologia nos assentamentos rurais. 

Entre os desafios postos entrou, na pauta política, a necessidade de uma 

“reviravolta” na lógica organizativa do próprio MST, que teve início com a extensão 

do “arco das alianças” políticas, visando “englobar” grupos diferenciados que 

atuavam no desenvolvimento da agroecologia, entre os quais: as ONG, os 

pesquisadores de universidades, os movimentos sociais que operam nas escalas 

local/regional/nacional/internacional, enfim, diferentes grupos e sujeitos com os quais 

o MST deveria se relacionar para aprender, receber formação técnica e trocar 

                                                 
10 Pela própria constituição dos camponeses que fazem parte do MST, principalmente as 
particularidades  socioculturais existentes nesse espaço de reforma agrária. Cada família carrega 
consigo sonhos e desejos diferenciados de seus líderes, é nesse sentido que muitas vezes os 
projetos de vidas de cada família tornam-se um descompasso para com os objetivos do MST. Tais 
valores muitas vezes contradizem as diretrizes da própria organização.  
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experiências sobre as tecnologias alternativas de produção agrícolas já colocadas 

em prática por esses grupos e pessoas. 

Tais iniciativas seriam complementadas com a reestruturação da organização 

entorno daquilo que ela tinha de mais importante - a base -, já que a escala local é a 

ideal para que os processos de mudanças e as inovações necessárias possam, 

efetivamente, ser construídos. Nesse caso, acampamentos e assentamentos rurais 

fariam a transição do sistema produtivo e, sob a ação direta dos camponeses 

assentados, a agroecologia se afirmaria como um modelo de agricultura comunitária, 

participativa e ecologicamente sustentável. 

Dessa forma, a mudança na racionalidade social, ecológica e, sobretudo, 

técnica das famílias, ajudaria a superar a nova dinâmica do capitalismo no campo, 

baseado em relações de dominação ainda mais severas, como a presença das 

sementes transgênicas e as articulações entre os capitais transnacionais 

agrocomerciais - químico-alimentares -financeiros, que põem na “lona” os 

agricultores. 

O MST assumiu o desafio de incentivar a consciência dos camponeses sobre 

os problemas agrários, debatendo sobre os elementos políticos e econômicos que 

forjam a exclusão e a exploração das riquezas produzidas por eles e quais são as 

alternativas possíveis de serem construídas para desterritorializar o capital 

agrocomercial e reverter o processo de drenagem da riqueza (sujeição da renda da 

terra pelo capital), e consequentemente, romper com o sistema metabólico do 

capital11, garantindo autonomia e emancipação camponesa (GONÇALVES, 2008).  

Diante disso, os contextos a serem exploradas situam-se em proposições de 

que a agroecologia apresenta fortes características discursivas12 e de deliberação 

                                                 
11 “Um novo sistema metabólico de controle social deve instaurar uma forma de sociabilidade humana 
autodeterminada, o que implica um rompimento integral com o sistema do capital, da produção de 
valores de troca e do mercado. O desafio central, portanto, está em encontrar, segundo Mészáros, 
um equivalente racionalmente controlável e humanamente compensador das funções vitais da 
reprodução da sociedade e do indivíduo que devem ser realizadas, de uma forma ou de outra, por 
todo o sistema de intercâmbio produtivo, no qual é preciso assegurar finalidades conscientemente 
escolhidas pelos indivíduos sociais que lhes permitam realizar-se a si mesmos como indivíduos – e 
não como personificações particulares do capital ou do trabalho. Nessa nova forma de sociabilidade 
ou novo sistema de sociometabolismo reprodutivo, a atividade humana deverá se estruturar sob o 
princípio do tempo disponível, num modo de controle social autônomo, autodeterminado e 
autorregulado” (MÉSZÁROS,  2011, p.19). 
12 O enunciado não é divisível em palavras ou frases ou compreendido unicamente a partir de 
relações de ordem gramatical ou de lógica estrutural. O que se coloca em evidência é a dimensão 
histórica e política do processo de enunciação, onde o enunciável é aquilo que se pode ver e dizer, 
de diferentes maneiras, em função de uma época e de um lugar, em associação com o registro de 
verdade que é, simultaneamente, condição de possibilidade de produção discursiva e 
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política pelo MST como uma maneira de estimular e mobilizar outra forma de 

viabilização socioambiental e econômica nos assentamentos, considerando que o 

discurso da agroecologia se estabelece no MST a partir de sua inserção no 

movimento, incluindo uma rede maior de aliados políticos (as ONG, associações e 

órgãos internacionais) e acessar as políticas públicas governamentais com foco 

socioambiental (BARCELLOS, 2009).   

    Sob essa perspectiva, compreende-se que os assentamentos rurais são 

reconhecidos como espaços sociais privilegiados, tanto de produção discursiva em 

relação à agroecologia, quanto para o desenvolvimento das práticas agroecológicas, 

pois é um dos principais locais onde está localizada a base social do MST. Portanto, 

o assentamento em estudo decorre nessa direção, haja vista que participou 

ativamente nesse processo discursivo das práticas agroecológicas e incorporou um 

discurso/práticas na sua constituição das novas práticas agrícolas que seriam 

implantadas. Para melhor entendermos os desfechos desse processo, 

problematizaremos nas seções subsequentes a realidade do Projeto de 

Assentamento Ander Rodolfo Henrique.   

 

1.2  A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA E SUA E A SUA INSERÇÃO TEÓRICA  

 

A conquista de um lote de terras é um grande avanço social, entretanto, uma 

conquista muito tímida frente aos desafios da classe trabalhadora de 

contraposição/resistência ao capital e de ascensão ao socialismo. O MST procurou 

expor aos camponeses que, apesar do processo de espacialização da luta pela terra 

resultar, em muitos casos, na conquista das fazendas (territorialização), ainda há a 

falta de uma reforma agrária plena, que realmente reordene a estrutura fundiária 

brasileira, o que faz com que os novos produtores rurais assentados sofram os 

impactos do processo paulatino de empobrecimento e de exclusão social, uma vez 

                                                                                                                                                         
produto. (FOUCAULT, 1995).  Neste sentido que a agroecologia como discurso vem tendo realce, 
tanto em documentos e publicações acadêmicas, como em expressões de dirigentes, mediadores 
técnicos e militantes do MST. Ela aparece tanto como uma alternativa viável na perspectiva de 
estabelecer autonomia social e econômica, quanto mais uma forma de (re) organização no processo 
produtivo dos assentamentos. Assim, as experiências em agroecologia nos assentamentos rurais 
estão em fase de aperfeiçoamento e avaliação, como o próprio movimento e sua estrutura 
(BARCELLOS, 2009 apud BORGES, 2007). 
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que os assentados continuam atrelados à “estrutura viciada” de domínio do capital 

agrocomercial e agroindustrial no campo. Desse modelo capitalista decorre da 

necessidade de se contrapor utilizando, dentre outras estratégias, o modelo 

agroecológico (GONÇALVES, 2008). É nesse contraponto que o projeto de 

assentamento Ander Rodolfo Henrique se reorganizou para posicionar frente ao 

modelo de agricultura excludente, articulando novas práticas agrícolas para superar 

a frágil reforma agrária existente no campo brasileiro.  

 

 
1.2.1 As práticas agroecológicas no assentamento Ander Rodolfo Henrique em 
Diamante D´Oeste-PR 

 

Ao longo dos anos, os agricultores do assentamento Ander Rodolfo Henrique, 

em Diamante D´Oeste - PR, têm desenvolvido diferentes práticas agroecológicas 

que visam, em primeiro lugar, à garantia e à satisfação da alimentação das famílias 

(produção de autossustento), e, no segundo plano, a comercialização da produção.  

Em 2003, no desenvolvimento da agroecologia no assentamento, várias 

entidades públicas e privadas corroboraram (Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor 

- CAPA, Itaipu Binacional, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural - Emater, Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná - Unioeste) o repasse de sementes crioulas13 para o cultivo das 

terras. Depois disso, tais entidades colocaram técnicos para acompanhar a produção 

das bases agroecológicas. Várias dessas práticas foram desenvolvidas no decorrer 

do processo de implantação dos manejos agrícolas e agropecuários. Atualmente, o 

modelo de desenvolvimento sustentável está em declínio, pois a ruptura com a 

proposta está se fortificando nos últimos anos. Esses e outros elementos nos 

instigaram a desenvolver a pesquisa de campo nesse assentamento.  

Apesar de sempre ter havido questionamentos sobre a adoção do modelo 

agroecológico pelos assentados, nos últimos anos, esses impasses entre as famílias 

e a direção do MST intensificaram-se, principalmente a partir do questionamento 

                                                 
13 Quando falamos em sementes crioulas falamos também de raças e mudas, referimo-nos à imensa 
diversidade genética que as famílias camponesas mantiveram ao longo da história. As variedades 
crioulas foram muito combatidas pela revolução verde - e em muitas regiões deixaram de existir, 
foram contaminadas ou ainda acabaram perdendo seu vigor. O desaparecimento dos meios de vida e 
de sustento das populações encontra-se intimamente ligado à erosão da biodiversidade. A proteção 
desta só pode ser assegurada se ela voltar a ser à base da produção agrícola, da silvicultura e da 
produção animal. A prática da biodiversidade é a chave para sua conservação. (SHIVA, 1992). 
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sobre a viabilidade econômica da produção agroecológica. Como resultado, iniciou-

se um processo de ruptura do modelo proposto de assentamento. A descontinuidade 

da experiência, depois de oito anos, concretizou-se com o definitivo rompimento do 

Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA, doravante)14, em 2013, que 

continha a proposta da matriz tecnológica agroecológica. A partir de então, a 

realidade do assentamento modificou-se rapidamente, várias famílias aderiram ou 

voltaram a produzir convencionalmente dentro do pacote tecnológico de produção, 

com a utilização intensiva de agroquímicos. 

Diante desta realidade, perguntamo-nos: A agroecologia foi aceita pelos 

assentados como uma dívida moral para com o movimento em função da conquista 

da terra e outras benesses? Se a resposta for positiva, quais fatores levaram ao 

rompimento dessa obrigação moral? Quais outros aspectos podem ter influenciado 

na decisão dos assentados em romper com o plano de desenvolvimento do 

assentamento cuja matriz era a agroecologia? o 

Os limites para a adoção da agroecologia, na realidade observada, devem-se: 

a) à maneira que o MST coordena o assentamento; b) à resistência dos agricultores 

da base em incorporar um discurso e transformá-lo em ação concreta; ou c) à 

impossibilidade de desenvolvimento econômico e social da agroecologia em 

comparação com outras matrizes produtivas. 

 

1.2 .2 As Hipóteses de Trabalho 

 

A partir do exposto, questiona-se o fato da natureza da ação que o MST 

produz. Assim, este estudo tem como eixo central as seguintes hipóteses: 

A partir das visitas iniciais feitas no assentamento, já se sabe que não houve 

uma discussão mais aprofundada pelo MST com os assentados sobre esse novo 

modelo de produção. Essa opção pela agroecologia por algumas famílias pode ser 

explicada pelos ganhos materiais, como a terra e as diversas benfeitorias obtidas por 

meio do movimento. Por isso, algumas famílias de agricultores alocadas no 

                                                 
14 É a sigla de Plano de Desenvolvimento do Assentamento. O PDA é elaborado após a criação de 
um assentamento por uma empresa ou entidade de assistência técnica contratada pelo Incra. As 
famílias assentadas participam da elaboração deste documento, nele é definida a organização do 
espaço, com indicação das áreas para moradia, produção, reserva florestal, vias de acesso, entre 
outros aspectos. Além disso, o PDA relaciona as atividades produtivas a serem desenvolvidas no 
assentamento, as ações necessárias à recuperação e à preservação do meio ambiente, o programa 
social e define a infraestrutura básica. 
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assentamento adotaram o modelo agroecológico em função de uma dívida moral 

com o MST.  

Hipótese secundárias: 

1- As trajetórias sócio-históricas e culturais das famílias assentadas não 

se adaptam a um tipo de comportamento imposto, porque agricultura 

brasileira e/ou camponesa tem seu próprio modo de conduzir o trabalho no 

campo; 

2- O modelo adotado não correspondeu às expectativas das famílias em 

relação à viabilidade econômica. 

 

1.2.3 O Histórico do Assentamento em Estudo e a Construção do Projeto 
Agroecológico 

  

A história do Assentamento inicia-se na Fazenda Cajati, situada no município 

de Cascavel-PR, local onde o MST realizou, no ano de 1998, uma ocupação com 

aproximadamente 1.200 famílias (PDA, 2003). Conforme  pontua Santos,  

 

Neste período, a conjuntura política de luta pela terra no estado do 
PR, passava por uma forte repressão e criminalização por parte do 
então governador Jaime Lerner. As famílias acampadas perceberam 
que a área destinada à reforma agrária seria muito difícil de 
conquistar, devido ao grande poder de articulação política por parte 
dos proprietários do complexo Cajati, e sabendo que nesse mesmo 
período, em Diamante d’Oeste, uma área da empresa Mascarelo 
estava sendo adquirida pelo INCRA - Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária, o MST decide mudar de estratégia e lutar por esta 
nova área. Sendo assim, após a realização de assembléia interna no 
acampamento, 350 famílias da ocupação Cajati foram realocadas 
para a Fazenda Comil, em Diamante D’Oeste, onde ocorreu a 
ocupação do futuro Assentamento Ander no dia 11 de Setembro de 
2001. (SANTOS, 2011, p.16-17). 

 

De acordo Santos (2011), a fazenda Comil foi desapropriada no dia 24 de 

novembro de 2003, criando o Projeto de Assentamento Ander Rodolfo Henrique. Na 

fazenda, que era de um único proprietário, numa área de 3.097,68 hectares, hoje 

estão assentadas 108 famílias, como pode se visualizar na figura que se segue: 

 

 

 



 

 

 

35 

Figura 1 – Assentamento Ander Rodolfo Henrique – Fazenda Comil – Diamante do Oeste - PR 

 

Fonte: PDA,2003 

 

 

Portanto, a ocupação do latifúndio é um pré-requisito para a territorialização 

das famílias sem-terra, pois, a partir da terra conquistada, se desdobram novas lutas 

num processo que se realiza no enfrentamento entre a territorialização das relações 

capitalistas ou dos camponeses. 

Nesse sentido, o processo de constituição do assentamento Ander Rodolfo 

Henrique é um processo de luta “camponesa” pelo território contra o capital, 

sobretudo pela forma das organizações e definições da matriz de produção, optando 

pela transição agroecológica e priorizando a produção do autossustento familiar em 

contraponto ao modelo agroquímico proposto pelo agronegócio15 (SANTOS, 2011).  

                                                 
15Agronegócio é qualquer forma de operação comercial realizada com produtos agrícolas, mas, no 
Brasil, virou denominação de um modelo próprio de organizar a agricultura na forma de grandes 
fazendas modernas, com pouca força de trabalho, com monocultura, que se especializam nas 
exportações. Com o modelo econômico, em geral, subordinado às empresas transnacionais, estas 
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Para a consolidação do PDA, foram organizadas diversas reuniões e 

planejamentos internos com as famílias. Os debates foram coordenados pelo INCRA 

e por lideranças do MST. Os objetivos desses planejamentos era a consolidação de 

uma proposta de assentamento com matriz de tecnologia de produção 

agroecológica voltada para as sustentabilidades ambiental, social, econômica e 

cultural. Podemos observar isso no próprio regimento do assentamento: 

 

Na linha de produção agrícola, fica definida a proibição de uso de 
qualquer produto químico, quer seja na lavoura ou pastagens, 
açudes, gado de leite e corte e animais como galinhas, porcos entre 
outros. A mesma definição deverá ser respeitada por todos sem 
exceção. Pois, as famílias optaram pela linha de produção 100% 
orgânica. Cabendo a todos reflorestar e proteger as nascentes, o 
meio ambiente de maneira geral. (REGIMENTO INTERNO DO 
ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE, 2003, s/p).  

 

 

Na sequência, é possível visualizarmos a coordenação do acampamento 

reunida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
passaram a controlar o comércio agrícola, em especial o comercio de grãos ou como eles chamam as 
comodities — palavra inglesa que designa todas as mercadorias agrícolas padronizadas, 
homogêneas, como, por exemplo, a soja, o milho, o trigo, o algodão. São produtos produzidos 
igualmente em todo o mundo. Assim, as transnacionais controlam o comércio internacional destes 
produtos e também controlam o comércio interno no Brasil. Os agricultores brasileiros são 
estimulados a produzir estes produtos de exportação, mas as transnacionais ficam com a maior parte 
dos lucros (VIA CAMPESINA, 2006). 
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Figura 2 - Coordenação do assentamento, Assentamento Ander Rodolfo Henrique, Diamante 

D´Oeste, Paraná, 2003 

 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

O assentamento, de fato, se preocupa com a organização econômica das 

famílias e com o sistema produtivo diversificado e agroecológico. Há entre os 

assentados o desejo de implantação de variadas culturas e atividades produtivas no 

assentamento, merecendo destaque a pecuária leiteira e a produção de grãos, 

utilizando-se de prática agroecológica (PDA, 2003).  

O programa produtivo do PDA foi elaborado baseado no regimento interno do 

assentamento que proíbe o uso de agrotóxicos – inseticidas e fungicidas - e 

fertilizantes sintéticos – ureia e superfosfato; além da aplicação de produtos 

químicos nos animais e na prática das queimadas. Sendo assim, o próprio plano de 

desenvolvimento sustentável do assentamento é uma proposta agroecológica de 

ruptura com o modelo convencional de agricultura (SANTOS, 2011).  

Na figura subsequente é possível observar o plantio de arroz seguindo tais 

princípios de manejo. 
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Figura 3 - Área de cultivo de arroz agroecológico das famílias amostradas, Assentamento Ander 
Rodolfo Henrique, Diamante D´Oeste e Vera Cruz do Oeste, Paraná, 2004 

 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

O regimento interno (2003) é um documento que articula a organização 

política interna do assentamento, apresentando normas que garantem a 

organicidade das famílias em consonância com os princípios do MST. No caso do 

assentamento Ander, esse documento é anterior ao PDA e definia, em última 

instância, por meio de assembleia geral, qual a matriz tecnológica seria adotada nas 

linhas de produção agroecológica. Portanto, no dia 28 de agosto de 2003, a 

coordenação se reuniu para dar o encaminhamento de diversos assuntos, entre 

eles, a definição da política de produção agrícola que seria adotada (SANTOS, 

2011). Essa definição, a qual, posteriormente, constituiu os princípios a serem 

seguidos pelas famílias, delimitou a implementação de um novo modelo de 

assentamento no estado do Paraná e um desafio para as famílias em alicerçar um 

plano de desenvolvimento sustentável.  

No entanto, em 2013, esse processo foi revertido e tanto o PDA quanto o 

regimento interno foram abandonados. Por essa razão, esta pesquisa destinou-se a 

compreender quais aspectos levaram a ruptura com o modelo agroecológico 

adotado até então. 
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1.3 A OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA: ENCAMINHAMENTOS 
METODOLÓGICOS  

 

O método na pesquisa é um caminho pelo qual se chega a um determinado 

resultado. Método indica, portanto, estrada, via de acesso e, simultaneamente, rumo, 

discernimento e direção, ou nas palavras da filósofa Marilena Chauí, “método 

significa uma investigação que segue um modo ou uma maneira planejada e 

determinada para conhecer alguma coisa; é um procedimento racional para o 

conhecimento seguindo um percurso” (CHAUÍ, 1994, p .354). 

Para a elaboração do estudo, apresentamos dados da explicação dos 

problemas sociais a partir de sua base econômica da agroecologia no MST e a 

descontinuidade agroecológica como matriz de produção. 

Por isso, a análise feita neste trabalho caminhou no sentido de evitar dar 

receitas prontas e teleológicas para o problema proposto, ainda mais levando em 

conta que o objeto de estudo envolve espaços diferenciados centrados na prática de 

agroecologia em assentamentos de reforma agrária do MST. Diante disso, 

priorizamos o estudo de caso do assentamento Ander Rodolfo Henrique, 

primeiramente por ter sido considerado um modelo de assentamento para o MST 

durante muitos anos e pelo fato de a maioria dos assentados, no período mais 

recente, terem abdicado da agroecologia como matriz de produção.  

 

1.3.1 Pesquisas Qualitativa e Quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa, segundo Roesch (2005), tem como objetivo identificar 

a presença e medir a frequência e a intensidade de comportamentos, de atitudes e 

da motivação de um determinado público alvo. Esse tipo de pesquisa normalmente 

procura identificar relações de causa e efeito entre fenômenos. A pesquisa 

qualitativa, por sua vez, é um complemento da pesquisa quantitativa, pois é aplicada 

para um pequeno grupo, pode ser mais verdadeira e honesta, e seus dados não são 

tabulados em números (ROESCH, 2005). 

Concordando com Haguette (1992), o objeto da metodologia qualitativa é 

enfatizar as especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua 

razão de ser. Sendo assim, essas metodologias adquirem uma importância 
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fundamental em nosso trabalho, pois fornecem uma compreensão mais profunda de 

certos fenômenos sociais. 

A pesquisa qualitativa, chamada também de pesquisa exploratória, visa 

entender e interpretar comportamentos, atitudes e motivações. O estudo 

exploratório, nas palavras de Cervo e Bervian, “[...] é normalmente o passo inicial no 

processo de pesquisa pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses 

significativas para posteriores pesquisas" (CERVO; BERVIAN, 2006, p. 49). O 

objetivo da pesquisa exploratória é, então, buscar informações sobre determinado 

assunto, facilitando a delimitação de um tema de trabalho, bem como definir 

objetivos e ou formular hipóteses de uma pesquisa. 

Cabe também considerar que essa opção teórico-metodológica não deixa de 

ser uma forma de abordagem qualitativa. Em decorrência disso, esse estudo terá 

uma opção metodológica pela análise qualitativa, pois, segundo Silva (2001), 

possibilita perceber a relação dinâmica entre o mundo real (objetivo) e o sujeito 

(subjetivo), como indissociáveis, sendo que a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados tornam-se chaves nesse processo investigativo. Ainda, 

conforme Martins (1989), o uso da metodologia qualitativa pode oferecer a 

possibilidade de analisar pessoas, grupos, comunidades, objetivando compreender e 

descrever a experiência, o comportamento dos sujeitos, as suas ações e as 

intenções em seu ambiente natural, dando sentido ou interpretando fenômenos, 

captando a significação a eles atribuída pelos sujeitos e compreendendo a 

intencionalidade de determinadas ações, desvelando possivelmente relações até 

mesmo intersubjetivas. 

A coleta dos dados realizada permitiu-nos enfocar durante a pesquisa 

bibliográfica e empírica os sujeitos que interagem junto ao espaço social do MST e 

por meio dessas percepções e da captação do discurso enunciado em seu contexto 

de atuação política foi possível: coletar opiniões, visões e expectativas em relação à 

Agroecologia; resgatar compreensões e fatos em relação aos sistemas de produção 

adotados anteriormente no MST; entender e descrever como está se constituindo as 

ações em Agroecologia junto ao movimento conforme o discurso desses sujeitos. 

Para obter resultados e discussão dos norteadores teórico-ideológicos do 

MST, fizemos a análise documental por meio da coleta de dados secundários 

produzidos pelo MST e no assentamento pesquisado, desde sua fundação, que vai 

do ano de 2002 até 2015. Entre esses documentos estão cartilhas, cadernos de 
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formação, revistas, boletins públicos do movimento, livros, documentos internos 

(Atas das reuniões do assentamento, regimento interno, Plano do Desenvolvimento 

sustentável, arquivos individuais, como fotos das famílias) arquivos da biblioteca do 

Instituto Técnico de Pesquisa e Reforma Agrária (ITEPA), localizado no município de 

São Miguel do Iguaçu-Pr, e textos publicados na página da Internet do movimento. 

Além disso, efetivamos a coleta de dados primários com base em informações 

recentes do MST, apresentando as novas diretrizes do movimento com as ações 

agroecológicas. Essa técnica constitui-se, segundo Ludke e André (1986), como 

uma ferramenta importante para coleta de dados em uma pesquisa de caráter 

qualitativo.  

É mister explicitar que, para a realização da análise do estudo, foram 

adotados materiais textuais (documentos, cartilhas, notícias, textos informativos e 

formativos) e orais (entrevistas16 e observação do campo). A partir disso foi possível 

selecionar nesses materiais as marcas e as impressões discursivas que nos 

permitiram captar e compreender o contexto do espaço social e as experiências que 

influenciam na formação do discurso da Agroecologia no MST. 

O acesso a discursos orais e escritos com a devida seleção e análise pode 

oportunizar o complemento das informações e dados obtidos por meio das outras 

técnicas de investigação (já mencionadas) e desvelar novos aspectos em relação ao 

tema pesquisado. Essa técnica certamente proporcionou o enriquecimento da 

pesquisa com a captação de discursos e fatos históricos que não estão registrados 

na bibliografia acadêmica e não podem mais serem vivenciados. Ademais, nos 

possibilitou acessar documentos atuais que nos permitiram identificar algumas 

tendências atuais internas relativas à constituição do discurso da Agroecologia no 

MST. 

Diante disso, verificamos como são construídas as novas práticas produtivas 

nesse assentamento e as inter-relações estabelecidas entre os assentados na 

produção dessas práticas. Nesse sentido, o foco do estudo envolve o construtor de 

realidades sociais e históricas na construção dessas ações. Tentamos resgatar a 

ideia de sentido dado pelos sujeitos às suas ações, ou seja, o sentido mentalmente 

                                                 
16 Foram feitas vinte entrevistas com os assentados devidamente selecionados por sorteio. Essas 
entrevistas foram suficientes para com os nossos objetivos e hipóteses do trabalho. Neste sentido, 
não foi necessário aumentar o número de entrevistado para compor a análise. Isso demostra a 
veracidade dos fatos ocorridos nesse assentamento no decorrer dos anos de 2002 a 2015.  
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construído individualmente por esses sujeitos, em suas atividades na produção 

agroecológica.  

Para atingir aos objetivos propostos, utilizamos como aportes téorico-

metodológico as contribuições da Sociologia Rural de Sônia Bergamasco, Jose de 

Souza Martins, Ricardo Abramovay e as pesquisas realizadas sobre o perfil do MST, 

dos seus líderes e dos assentados, em Lazzaretti (2007); Zander Navarro (1997, 

2005), Martins (2003), David Caume (2002) e Eliane Brenneissen (2002).  

 

1.3.2 A Pesquisa de Campo 

 

A escolha dos instrumentos de coleta das informações e dos locais de estudo 

constituem o recurso metodológico central para a obtenção das informações deste 

estudo. Essas informações foram geradas por meio de entrevistas e de observação 

participante em reuniões, visitas ao assentamento e à sede do MST. Para isso, 

elaboramos roteiros de perguntas semiestruturadas com questões fechadas para os 

assentados (ver apêndices). O objetivo das perguntas foi o de verificar como se 

deram dentro do assentamento Ander Rodolfo Henrique as discussões em torno da 

implantação do modelo agroecológico e se existe descontinuidade na agroecologia 

como matriz de produção. 

  Para as entrevistas, realizamos um sorteio aleatório dos assentados, a cada 

três, um foi entrevistado17. Na identificação de cada assentado na amostra, 

utilizamos um código do Incra na relação dos beneficiários da reforma agrária, em 

que se identifica o cadastro do assentado por meio do Sistema de Informações de 

Projetos da Reforma Agrária (SIPRA) contendo quatorze dígitos. Nos valemos do 

Software SPSS Statistic para realização do sorteio das famílias que foram 

entrevistadas e para construir as tabulações dos dados obtidos da pesquisa.  

Os critérios considerados na elaboração das questões incluíram os seguintes 

conteúdos:  

                                                 
17 Os dados quantitativos desta pesquisa não foram todos utilizados, haja vista que os elementos 
apresentados na redação desta dissertação foram suficientes para explorar o problema e as 
perguntas de pesquisa. O restante das informações quantitativas será apresentado em artigos 
científicos vinculados a revistas especializadas na questão agrária.  
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 A trajetória histórica anterior ao assentamento: onde morava antes de 

ser assentado, que tipo de trabalho exercia, como vieram morar no 

assentamento e se participaram da luta pela terra; 

 Como agricultor-camponês assentado: quais as ações coletivas 

desenvolvidas. Nesse aspecto, realçamos o porquê de fazer parte do 

MST, como ingressaram no movimento, se decidiam ou não o que era 

colocado em prática no assentamento, quem pensava as ações a 

serem desenvolvidas nos aspectos agroecológicos; 

 Significado de ser assentado pelo MST: a relação entre Agroecologia e 

se desejavam ter outra profissão que não a de agricultor; 

 Sobre a representação comum das práticas agroecológicas: as visões 

expressas na subjetividade dos assentados. Nesse quesito, 

procuramos analisar qual a motivação em participar no projeto 

agroecológico, como cada assentado percebia sua participação.  

 

A análise se deu, portanto, a partir das informações colhidas nas entrevistas, 

das observações registradas no diário de campo, dos documentos e dos demais 

dados gerados durante a pesquisa de campo, balizada pelo referencial teórico 

utilizado na construção do objeto de estudo como um contraponto para uma possível 

explicação dos comportamentos sociais na produção das práticas agroecológicas no 

assentamento em estudo e do MST. Essas análises levaram em conta as hipóteses 

previamente apresentadas e os objetivos deste estudo. 

A partir da Análise do Discurso da Agroecologia em um determinado contexto, 

pretendeu-se elucidar como ocorreram as relações, as disputas e as interações 

sociais constituídas na formação desse discurso no MST. Para analisar esse cenário 

de enfrentamentos e debates, em relação ao discurso da Agroecologia no MST, 

acionou-se os seguintes pensadores:  Altieri (2012) Guzmán(2003), Bauman, Z. 

(2005), Oliveira (1987), Matins (1994), Scopinho (2007; 2009; 2012). 

Sob esse enfoque, considera-se que a dinâmica social dos assentamentos 

pode ser um desafio para a materialização dos sistemas de produção 

agroecológicas e comercialização. Nesse sentido, os assentamentos, e em 

especifico o P. A Ander Rodolfo Henrique e o contexto que os cercam, são passíveis 

de serem entendidos como um espaço social marcado por relações de força, de 

disputa e de conflito por parte dos diferentes sujeitos que trabalham material e 
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simbolicamente no sentido de produzir de modo sustentável, e a Agroecologia 

perpassa os caminhos dilacerados do modelo atual de agricultura. Essas e outras 

análises encontram-se nos demais, que averiguaram o processo de implantação de 

uma matriz tecnológica de produção agroecológica no assentamento em estudo. 

Para melhor entendermos a relação da Agroecologia, fizemos uma abordagem 

sistematizada da Agroecologia e suas diversas relações com os camponeses 

assentados.  
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2 A AGROECOLOGIA NA LITERATURA SOCIOLÓGICA 

 

 

 

A Sociologia do meio ambiente é uma área antiga. Marx e Engels (1961)  e 

Weber e Durkheim (1954, 1982)   escreveram sobre o relacionamento entre 

sociedades humanas e o meio ambiente natural. Contudo, o termo “Sociologia do 

meio ambiente” não foi utilizado até 1971. Em 1976, A Sociedade Americana de 

Sociologia designou uma seção para a área. Em 1978, Catton e Dunlopc publicaram 

a primeira tentativa de proporcionar uma definição explícita da área de sociologia do 

meio ambiente. Nos meados de 1990, a Sociedade Internacional de Sociologia 

formou o seu primeiro grupo com interesse específico em sociologia do meio 

ambiente (MCREYNOLDS,1999). Conforme destaca Costa Neto (2011), 

 
Busca-se aqui identificar em diversos autores a relação entre a 

questão do desenvolvimento ecologicamente sustentável e 
abordagens sociológicas que incluam o tema em seu repertório 
analítico. Partimos da noção pela qual nas ciências sociais dedicadas 
à questão do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 
encontram-se correntes constituídas em torno de teorias sociológicas 
em formação, complementares entre si. Tais vertentes teóricas 
poderiam ser denominadas de: Sociologia do Desenvolvimento 
Ideológico/Utopista; Sociologia da Modernidade Alternativa; 
Sociologia do Conhecimento Ambiental Pós-Construtivista. (COSTA 
NETO, 2011, p. 1). 

 

É nesse sentido que sociologia vem ganhando força nas instituições 

acadêmicas e na sociedade civil, proporcionando um novo olhar aos aspectos 

ambientais e sociais. Conforme Caporal (2009), a Agroecologia, mais do que 

simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente responsável dos recursos 

naturais, constitui-se num campo do conhecimento científico que, partindo de um 

enfoque holístico e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as 

sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, 

nas suas mais diferentes inter-relações e mútua influência. (CAPORAL, 2009). 

A perspectiva sociológica permite engendrar um campo de disputa nas 

ciências sociais, possibilitando a construção de uma nova categoria analítica a ser 

estuda e debatida. Segundo Costa Neto (2011), atualmente, essas correntes de 

pensamento e ação "eco-sociológicas" estão formatadas a partir de núcleos de 
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pesquisadores situados em diversas instituições, cujos trabalhos revelam suas 

derivações de uma ou mais vertentes teóricas acima mencionadas.  Nesse sentido, 

Altieri argumenta que a agroecologia fornece os princípios ecológicos básicos para o 

estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos 

recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e 

economicamente viáveis (ALTIERI, 1987apud ALTIERI, 2004).  

Segundo o contexto, o termo Agroecologia no embasamento da perspectiva 

sociológica representa um sentido duplo, conforme a teoria do pensamento 

científico, pois refere-se à natureza social, com ênfase na ação social coletiva, 

incluindo setores da sociedade civil que resultam no sentido sociológico, conforme 

afirmativa de Guzmán (2002), 

 

La Agroecología se ha ido conformando por iniciativas de 
determinados grupos campesinos e indígenas, en un proceso de 
acción social colectiva. Ello tuvo lugar a lo largo de los encuentros 
que, en distintos territorios latinoamericanos, fueron desarrollándose, 
desde el comienzo de los años ochenta. Lo iniciaron quienes se 
autodenominaban ““sindicatos revolucionarios campesinos”” 
mediante acciones de convergencia que luchaban por una reforma 
agraria y contra el acaparamiento de las tierras usurpadas a sus 
pares, que habían caído en la trampa de los agroquímicos y demás 
insumos externos, de naturaleza industrial; y habían visto destruidos 
sus sistemas territoriales de autosuficiencia agroalimentaria. 
(GUZMÁN, 2015, p. 356). 

 
 

Como um sistema ecossociológico18, o agroecossistema pode ser 

compreendido como um ecossistema cultivado, socialmente gerido pela e para a 

família agricultora. Assim sendo, o agroecossistema funciona como um concentrado 

de placenta cultural, de unidade sociológica de base, de provedor econômico e de 

reprodutor ecológico. Nesse sentido, pode ser interpretado como o resultado do 

equilíbrio dinâmico entre várias dimensões da vida material e simbólica das famílias 

agricultoras e suas comunidades (NIERDELE et al. 2013). Na mesma direção, 

Petersen et al. asseveram: 

 

 

Em função desse caráter dinâmico e multidimensional, qualquer 
alteração em uma das dimensões implica o deslocamento do 
equilíbrio do conjunto. Por essa razão, os processos de 
transformação dos agroecossistemas encerram grande 

                                                 
18 Ver Gomes de Almeida et al. (1996).  
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complexidade, cuja compreensão cobra a mobilização e a integração 
de conhecimentos oriundos das ciências naturais e das ciências 
sociais. (PETERSEN et al., 2013, p. 85). 

 
 

As ações efetivadas com interação da sociologia e do meio ambiente têm 

apresentado diversas técnicas de manejo para ampliar o conhecimento dos 

produtores rurais e recuperar a materialidade da estrutura e vida social, sendo que 

envolvem o modo de resolver problemas ambientais. Essa definição reconhece ao 

mesmo tempo a centralização da verdadeira natureza física do meio ambiente e o 

papel representado pelas construções sociais da natureza (MCREYNOLDS, 1999). 

Nesse entendimento, a agroecologia é definida como manejo ecológico dos 

recursos naturais, tornando-se uma estratégia inovadora frente aos problemas que 

envolvem a crise da modernidade, provenientes da percepção de que "as 

sociedades modernas tem avançado tanto na sociedade como na natureza, tendo 

como delimitação a pesquisa com foco no crescimento econômico equitativo" 

(GUZMÁN; MIELGO, 1999, p. 2). Isso está em consonância com a seguinte 

afirmativa: 

"Lose" respetar la riqueza privilegiada, utilice la "cortina de humo de 
la democracia" para justificar la cruel hecho de que los beneficios 
materiales del crecimiento tan sólo se acumulan en las zonas donde 
se genera más desigualdad. (GUZMÁN; MIELGO, 1999, p.2). 

 

Costa Neto ainda ressalta: 
 

 

No momento em que se assiste à perda da eficácia relativa de 
algumas das principais ideologias/utopias ancoradas no século XIX, 
vemos a penetração por um lado do pós-modernismo, um discurso 
antiutópico e infenso a categorias, interpretações e propostas 
totalizantes e, por outro, do ambientalismo, este com características 
utópicas e totalizantes. Ao mesmo tempo, a importância do 
ambientalismo se traduz na sua transformação em movimentos 
sociais e na sua visível penetração nos sistemas de decisão 
contemporâneos. É, hoje, um interlocutor aceito pelos principais 
participantes do campo da discussão sobre desenvolvimento 
(Estados, agências multilaterais e bilaterais, empresários, 
organizações não-governamentais, movimentos sociais). (COSTA 
NETO, 2011, p. 4). 
 

 

Guzmán afirma que  

 

La Agroecología surgió a nales de losaños setenta de la pasada 
centuria, como respuesta a las primeras manifestaciones de la crisis 
ecológica y social en el campo, generada por la intensi cación del 
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desarrollo del capitalismo en la agricultura; que extendía al conjunto 
del planeta el modelo de la revolución verde, basado en el manejo 
químico e industrializado de los recursos naturales. (GUZMÁN, 2015, 
p. 353). 

 

Nesse entendimento, a agroecologia tornou-se uma prática alternativa de 

sustentabilidade com embasamento ecológico, com o intuito de explicar o 

desenvolvimento das características morfológicas e fisiológicas das espécies, 

conforme afirmativa do autor supracitado: 

 

Una vez comprobado el deterioro ecológico que ello acarreaba. 
Como enfrentamiento a esta emergente industrialización 
agroalimentaria surgió una alianza campesino/indígena con la 
disidencia a tal agroindustialización capitalista cuyos modos de 
participación elaboraron una contundente respuesta. En ella se 
encontraba: no solo una rigurosa crítica al deterioro ecológico y 
sociocultural de aquel manejo industrial; sino, también y sobre todo, 
en la construcción de una sólida alternativa, que adoptó la 
denominación de Agroecología. (GUZMÁN, 2015, p. 353). 

 

Diante disso, a agroecologia tem como finalidade "trabalhar com métodos 

interdisciplinares adotando diferentes "formas de conhecimento" que compõem seu 

pluralismo metodológico e epistemológico, onde a perspectiva sociológica tem um 

papel central" (GUZMÁN, 2002, p.18). 

A Agroecologia constrói alternativas sustentáveis em substituição às práticas 

predadoras da agricultura capitalista, minimizando, assim, "à violência com que a 

terra foi forçada a dar seus frutos. Com o novo procedimento de plantio e 

conservação do solo são implementadas as normas e regras para o novo patamar 

da terra" (LEFF, 2002, p. 37). Guzmán e Mielgo argumentam: 

  

 

Es esencial para la agroecología demostrar la sabiduría como 
conocimiento contextualizar sistema de campos biofísicos y 
culturales, tiene el potencial para cumplir con los mecanismos de 
defensa contra la realidad virtual construida: de este modo el 
discurso ecotecnocrático como la negación y el conocimiento 
campesino indígena local, cooptado, irónicamente por ejemplo, para 
registrar sus derechos de propiedad genéticas en las semillas. 
Dimensiones ecológicas se articulan sobre la base de los 
ecosistemas agrícolas de diversidad genética de estos grupos tienen 
la intención de mantener; el papel es no sólo agroecólogos para 
investigar los aspectos técnicos del potencial endógeno, sino 
también involucrado en las luchas políticas y éticas, tanto en el 
centro como en la periferia, los grupos locales. (GUZMÁN; MIELGO, 
1999, p. 3). 
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Conforme os argumentos dos autores, a agroecologia caracteriza-se por meio 

de estruturas e processos ecológicos conquistando, desse modo, "sua reprodução 

social com ações do social e participação dos movimentos sociais articulados 

mediante as esferas de alternativas de produção e de circulação" (GUZMÁN; 

MIELGO, 1999, p. 4).  

Explicitando ainda mais sobre o termo, Guzmán explica que 

 

La Agroecología es una construcción popular, surgida de la alianza 
entre sectores campesinos e indígenas con técnicos (ecólogos, 
agrónomos, sociólogos y antropólogos) que, con diferente 
experiencia, vinculada al manejo de los bienes naturales y agrupados 
en ONG´s; fue realizada en Latinoamérica, a través de una dinámica 
participativa en la que, a agrandes rasgos, pueden diferenciarse tres 
etapas, conforme afirmacion de Guzmán (2015). La primera se 
extiende a lo largo de los años 80´s de la pasada centuria y se podría 
calificar como etapa de resistencia y construcción participativa 
campesino/indígena. La segunda es la etapa de hibridación 
tecnológica y propuesta socioeconómica, donde se consolida y 
formaliza el ““diálogo de saberes”, ya iniciado en la articulación 
campesino/indígena; y se construye una alternativa a la agricultura 
industrializada y su sistema agroalimentario global; ocupando 
temporalmente los últimos años de la primera etapa y la totalidad de 
la década de los 90´s.  La tercera etapa que, con unos límites 
exibles, abarca la primera década del 2000; puede ser definida, 
como etapa de construcción participativa de propuestas de liberación 
sociocultural y política, por sua articulación con los movimientos 
sociales y la generalizada aceptación académica. (GUZMÁN, 2015, 
p. 355). 

 

Com os movimentos sociais articulados, os conhecimentos dos assuntos 

referentes aos saberes agroecológicos foram aprofundados e, assim, novas técnicas 

foram aplicadas ao campo, obtendo-se resultados positivos no tocante às condições 

ecológicas, econômicas, e culturais de cada região geográfica e de cada população. 

Esses saberes e essas práticas não se unificam em torno de uma ciência: as 

condições históricas de sua produção estão articuladas em diferentes níveis de 

produção teórica e de ação política, buscando inovações para a aplicação de 

métodos orgânicos. A Agroecologia, como reação aos modelos agrícolas 

depredadores, se configura por meio de "um novo campo de saberes práticos para 

uma agricultura mais sustentável, orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico 
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do planeta, tornando-se uma ferramenta para a auto subsistência e segurança 

alimentar das comunidades rurais" (LEFF, 2002, p.37). 

Guzmán ainda acrescenta: 

 

El marco teórico de la sociología agraria de las sociedades 
avanzadas desarrolla una metodología explicativa de la coexistencia 
de formas de explotación campesinas e industriales. Parte del 
concepto de producción simple de mercancías agrarias, en 
regímenes agroalimentarios globales que dan cuenta de la expansión 
histórica del capitalismo manteniendo elementos tautológicos que 
solo comienzan a cuestionarse con la aparición de la fértil 
herramienta analítica elaborada por la Escuela de Wageningen de 
los Styles of Farming. Esta culminaría con Jan Douwe van der Ploeg, 
en su tardío descubrimiento de lo endógeno, de naturaleza 
agroecológica; dando pie a la acertada crítica de la perversidad del 
sistema agroalimentario global, que trascendería el pensamiento 
convencional con la transgresión alternativa de los imperios 
agroalimentarios y la respuesta de campesinización. (GUZMÁN, 
2013, p. 94) 

 

Conforme afirmativa anterior, entendemos que a cultura coevolucionava com 

a natureza, hibridando-se e diversificando-se, multiplicando os sentidos da vida e as 

formas da natureza, recupera a atividade do camponês, ampliando, dessa forma, 

seu meio de subsistência com a articulação das relações de complementaridade e 

reciprocidade, deixando de lado o interesse mercantil (LEFF, 2002)19. 

Costa Neto saliente (2011) que  

 

As novas estratégias de ação deveriam garantir o incremento da 
biodiversidade, no que se refere às formas de relação com os 

                                                 
19 Embora o autor seja explícito na crítica da lógica de mercado como causa principal da 
insustentabilidade, não fica claro como a nova racionalidade ambiental vai se relacionar com o 
mercado. Leff não é nenhum partidário da ecologia radical, nem está pensando numa "volta atrás" na 
história. Então, como a participação social, o resgate das culturas tradicionais, a eco-tecnologia vão 
se desenvolver num mundo onde o mercado regula a produção? Leff acha que essa nova 
racionalidade ambiental vai além da alternativa dos economistas ambientais (neoclássicos) para 
quem os problemas ambientais se resolvem outorgando preços à natureza. É crítico, inclusive, do 
ecologismo, no sentido de guiar a economia segundo os princípios da ecologia. Ele fala da 
socialização da Natureza e de um manejo comunitário dos recursos baseados, isso tudo, em 
princípios de diversidade ecológica e cultural. Assim, ele escreve:"...a democracia e a eqüidade 
redefinem-se no campo da sustentabilidade em termos dos direitos de propriedade e de acesso aos 
recursos, ou seja, das condições culturais e políticas de reapropriação do ambiente" [...] Socialização 
da natureza, reapropriação do ambiente, levam a pensar numa ordem na qual a propriedade privada 
e o mercado sejam marginais ou, pelo menos, governados por outras leis sociais. Como tudo isso vai 
se levantar como uma alternativa à globalização, à economia corporativa mundial, à lógica do 
mercado? São todas perguntas de difícil resposta. E o que resulta ainda mais preocupante é pensar 
que dentro dessas novas formas de organização participativa, democráticas, auto-gestionárias, não 
vão surgir contradições e diferenciações internas derivadas da lógica do mercado. O autor é 
consciente dessas dificuldades. (FOLADORI, 2000, p.170).  
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recursos naturais. Elas deveriam atender não somente à utilização 
de tais recursos, mas também à sua conservação, empregando para 
isso tecnologias que respeitassem o meio ambiente e, além disso, 
permitissem a abertura de espaços na administração para garantir a 
participação local. Em suma, a agroecologia como desenvolvimento 
rural sustentável consiste, para os autores em questão, na busca do 
local para, partindo daí, recriar a heterogeneidade do mundo rural 
através de formas de ação social coletivas. (COSTA NETO, 2011, p. 
5). 

 

 

Destarte, a Agroecologia, com embasamento nos princípios da produtividade 

ecotecnológica, oferece novos potenciais para o desenvolvimento sustentável 

alternativo. As práticas agroecológicas resultam culturalmente compatíveis com a 

racionalidade produtiva camponesa, pois se constroem sobre o conhecimento 

agrícola tradicional, combinando esse conhecimento aos elementos da ciência 

agrícola moderna (LEFF, 2002). 

Nesse sentido, a Agroecologia tornou-se uma base de pesquisa para o estudo 

integrativo da ecologia do sistema alimentar como um todo, que abrange a 

apropriação da natureza ao consumo. Ou seja, se efetiva com um esforço de 

construção de modelos de agricultura e de sociedade, em que as externalidades 

negativas, sejam eliminadas, como, por exemplo, exclusão social no campo, a 

dependência de insumos químicos, os impactos ambientais, o uso insustentável dos 

recursos naturais, a contaminação ambiental e dos alimentos (FRANCIS et al., 

2003). 

Neste processo agroecológico, as técnicas adotadas seguem teorias 

desenvolvidas que permitem o aproveitamento de recursos naturais, bem como 

seguem a otimização da unidade de produção, por meio da incorporação de novos 

elementos que fazem parte das práticas tradicionais de manejo, elevando a 

produtividade e preservando a capacidade produtiva sustentável do ecossistema 

(COPTEC, 2004). 

Os agroecossistemas se concretizam com a evolução dos grupos sociais, 

situando-se nas formas de conhecimento, de organização, de tecnologias e de 

valores. Sistemas cujos ciclos minerais, cujas transformações de energia, cujos 

processos biológicos e as relações socioeconômicas devem ser investigados 

(ALTIERI, 1992). Para Petersen et al., 
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Conforme teoria do pensamento social agrário dominante, cada vez 
mais se torna defasado e inoperante para explicar os fenômenos 
sociais no mundo rural contemporâneo, envolvendo as estratégias 
adotadas na agricultura camponesa que persevera e se renova 
continuamente. Dentre as razões para essa defasagem, pode-se 
apontar o conceito de camponês, ou seja, o camponês feudal. 
(PETERSEN et al., 2013, p. 97). 

 
 

Nesse entendimento, a Agroecologia corresponde ao desafio de implementar 

estratégias que permitam o conhecimento da agricultura como uma disciplinar 

interdisciplinar que envolve cultura e ambiente natural desde uma perspectiva 

histórica, para obter do agroecossistema em questão o equilíbrio original, conforme 

afirmativa de Wanderley:  "[...] a reprodução do camponês sob o capitalismo passa 

por um novo crivo, o das leis do funcionamento do capital. Considera o camponês 

algo novo, criado pelo capital e que precisa ser compreendido nesta sua nova 

condição" (WANDERLEY, 2009, p. 87). 

Portanto, cada agroecosistema tem um potencial local que surge da 

articulação histórica de cada pedaço da natureza e da sociedade. Tal potencial 

tende a ser degradado e destruído, não somente em seus aspectos sociais e 

ecológicos, mas também pela modernização industrial. Ou seja, a agroecologia 

procura usar e desenvolver esse potencial, reforçando a dinâmica da luta dos grupos 

locais que resistem ao processo de modernização industrial dos recursos naturais 

(GUZMÁN, 1999). 

A agroecologia desenvolve suas propostas com o intuito de buscar formas 

alternativas de comercialização dos produtos, permitindo melhores condições de 

construção de mercados por parte dos agricultores e, por outro lado, "possibilitar 

maiores condições de acesso aos alimentos ecológicos por parte dos consumidores, 

além de construir processos alternativos aos padrões dominantes no sistema 

agroalimentar contemporâneo" (NIEDERLE; ALMEIDA; VEZZANI, 2013, p. 174). 

Nas palavras de Gliessman, 

 

Se a agricultura como um todo deve tornar-se verdadeiramente 
sustentável, todos os aspectos da produção, distribuição e consumo 
de alimentos precisam estar incluídos, pois, significa transformar os 
sistemas globais de produção, processamento e distribuição de 
alimentos, os quais se estendem a quase todos os aspectos da 
sociedade humana e do ambiente construído. (GLIESSMAN, 2009, 
p. 595). 
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Destarte, a proposta da agroecologia torna-se uma ferramenta relevante para 

colocar em prática os conceitos que envolvem a agricultura familiar e camponesa, a 

sustentabilidade ambiental, tornando-se pré-condição para a estruturação de 

sistemas agroalimentares que garantam o direito humano à alimentação adequada 

(SEVILLA-GUZMÁN; SOLER, 2010). Nesse aspecto, destacamos o que afirma 

Costa Neto (2011): 

  

Os outros níveis de análise da agroecologia (Guzmán, González de 
Molina e Sevilla Guzmán, op. cit. 2000) consideram como central a 
matriz comunitária em que se insere o agricultor, isto é, a matriz 
sociocultural que proporciona uma práxis intelectual e política à sua 
identidade local e à sua rede de relações sociais. Sob este ponto de 
vista, a Agroecologia pretende que os processos de transição, na 
propriedade agrária, da agricultura convencional para a agricultura 
ecológica se desenvolvam no contexto sociocultural e político e 
suponham propostas coletivas que transformem as relações de 
dependência anteriormente assinaladas. Para tanto, a Agroecologia 
(que por sua natureza ecológica se propõe a evitar a deterioração 
dos recursos naturais), deve ir além do nível da produção, para 
introduzir-se nos processos de circulação, transformando os 
mecanismos de exploração social (evitando assim a deterioração 
causada à sociedade nas transações mediadas pelo "valor de 
troca"). (COSTA NETO, 2011, p. 8). 

 

Conforme assevera o autor supracitado, a teoria sociológica engendrada em 

aspectos que envolvem o  

 

 [...] pensamento alternativo como o conjunto de propostas para 
enfrentar o modelo produtivo agroindustrial, atualmente hegemônico, 
ao longo de sua configuração histórica e considerando que essas 
propostas surgem de uma crítica aos marcos teóricos do 
pensamento científico convencional, torna-se possível agrupar as 
diferentes propostas teóricas em perspectivas mais amplas que 
integram o núcleo central de elementos de cada proposta individual. 
(COSTA NETO, 2011, p. 8). 
 
 

Na mesma direção, Guzmán (2001) afirma que 

  

[...] constitui um elemento central para a Agroecologia, surgida como 
crítica à agricultura convencional, que ignora os sujeitos sociais 
vinculados ao manejo dos recursos naturais. Esta ignorância é 
conseqüência do processo de cientifização a que foi submetido o 
manejo dos recursos naturais nos últimos anos e que desembocou 
na construção de um "modo industrial de uso dos recursos naturais", 
que deteriora, gradualmente, tanto esses recursos como a 
sociedade. (GUZMÁN, 2001, p. 23-24, aspas do autor). 
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O saber agroecológico, desse modo, contribui para a construção de um novo 

paradigma produtivo ao mostrar a possibilidade de produzir "com a natureza", de 

gerar um modo de produção fundado no potencial ecológico-tecnológico da natureza 

e da cultura (COSTA NETO, 2011). Nesse sentido, o saber sociológico no campo da 

Agroecologia traz em seu bojo elementos fundantes para construção desse novo 

paradigma e para a edificação de novos horizontes para agricultura camponesa, 

resgatando, assim, o saber popular e forjando novos elementos socioculturais dos 

povos do campo.  

 

2.1 A AGROECOLOGIA COMO PARADIGMA AMBIENTAL 

 

Agroecologia consolida-se como um novo paradigma de desenvolvimento 

rural sustentável, pois rompe com os gargalos da agricultura moderna expropriadora 

dos recursos naturais e humanos.  Conforme Caporal et al. (2006), a Agroecologia 

vem se constituindo na ciência basilar de um novo paradigma de desenvolvimento 

rural, que tem sido construído ao longo das últimas décadas. Isso ocorre, entre 

outras razões, porque a Agroecologia se apresenta como uma matriz disciplinar 

integradora, totalizante, holística. Os autores supracitados argumentam: 

 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a Agroecologia se constitui 
num paradigma capaz de contribuir para o enfrentamento da crise 
socioambiental da nossa época. Uma crise que, para alguns autores, 
é, no fundo, a própria crise do processo civilizatório. Diante dessa 
crise, os problemas ambientais assumiram um status que ultrapassa 
o estágio da contestação contra a extinção de espécies ou a favor da 
proteção ambiental, para transformar-se “numa crítica radical do tipo 
de civilização que construímos (CAPORAL et al., 2006, p.2-3). 

 

No campo científico, uma das principais dificuldades apontadas por Ehlers 

encontra-se diante “da mudança de paradigma que está relacionada à dificuldade de 

compreender os sistemas agrícolas sob uma visão sistêmica, mais ampla, que 

integre os diversos componentes do agro-ecossistema” (EHLERS, 1996, p. 110).  

O uso da ciência e de tecnologias têm contribuído com os recursos naturais 

que substituem o conhecimento local. Assim, a Natureza é "dominada por homens" e 
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a "lógica do lucro" do mercado tem como intuito ampliar os recursos naturais e 

substituir a "lógica ecológica" dos ciclos e processos biológicos (GUZMÁN, 2000). 

Para Ottman, 

 

La base de la propuesta agroecológica está en el intercambio en red 
de las tecnologías medioambientales obtenidas por diferentes 
experiencias productivas en los distintos espacios de producción y 
circulación/transformación de la cadena agroalimentaria: del lugar de 
producción al de venta y consumo final. En el espacio de producción 
se da la generación participativa de tecnologías en finca; ésta se 
produce mediante el encuentro de la sabiduría tradicional (obtenida 
empíricamente) por el productor y los conocimientos científicos 
(desarrollados con experimentación científica a campo) por el 
técnico, con metodologías sociológicas de investigación acción 
participativa (basadas en las formas horizontales de interacción 
social simétrica). En los espacios de la circulación/transformación el 
intercambio simétrico se lleva a cabo, en la dinámica de la 
investigación acción participativa, tomando la forma de los 
diagnósticos participativos mediante el análisis de la realidad en que 
se inscriben los procesos de transformación y distribución comercial 
de los alimentos obtenidos en los predios. (OTTMANN, 2005, p. 94-
102). 

 

Conforme Ehlers (1996), a agricultura sustentável exige soluções específicas 

para cada agroecossistema, tendo como pressupostos básicos a integração do 

ambiente com a sociedade. Isso significa uma visão muito diferente do conjunto de 

práticas do pacote tecnológico do paradigma dominante. 

O princípio fundador do enfoque agroecológico se baseia na manutenção e no 

manejo de agroecossistemas biodiversificados, nos quais são promovidos efeitos de 

sinergia e sincronia entre componentes e subsistemas, gerando crescentes níveis de 

autonomia técnica, estabilidade produtiva e resiliência ecológica (PETERSEN, 

2013). Nessa perspectiva, o traço mais característico do paradigma agroecológico 

está em sua ênfase nas interações positivas que podem ser intencionalmente 

estimuladas entre as diferentes espécies integrantes do agroecossistema (cultivadas 

ou não). Por meio dessas interações, conforme pontua Petersen, emergem 

qualidades que "favorecem maior autonomia com relação aos insumos externos, ao 

mesmo tempo em que são potencializados fluxos e ciclos naturais para que eles 

interatuem em favor do desempenho produtivo de cultivos e criações" (PETERSEN, 

2013, p. 85). 

A Agroecologia defende as bases biológicas para um novo paradigma 

científico, que, ao contrário do paradigma convencional da ciência, procura ser 
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integrador. Esse enfoque agroecológico proporcionou uma “revolução 

paradigmática” associada a outros movimentos de mudança frente aos núcleos 

organizadores da sociedade, da civilização, da cultura (CAPORAL et al., 2006). 

 

La agroecología propone un paradigma alternativo para el desarrollo 
rural, que encuentra en las técnicas de investigación-acción-
participativa su concreción práctica, enraizado en las iniciativas 
productivas, con clara naturaleza asociativa y alto grado de 
pluriactividad, impulsadas por las distintas formas de campesinado 
histórico, de los grupos indígenas y del campesinado ecológico de 
nuevo cuño que parece emerger. (SEVILLA GUZMÁN, 2003, p. 25). 

 

Nesse entendimento, o processo de ecologização tornou-se uma estratégia 

fundamental para o desenvolvimento sustentável. E a Agroecologia, como ciência do 

campo da complexidade, se define como “uma transformação no modo de pensar, 

do mundo do pensamento e do mundo pensado” (MORIN, 1998, p. 290).  Na mesma 

direção, Guzmán e Woodgate asseveram que "El uso de recursos humanos y la 

producción de residuos son coherentes con la capacidad de la naturaleza para 

reponer los recursos y asimilar los desechos, es un principio fundamental de la 

agroecología" (GUZMÁN;WOODGATE, 2013, p. 32). 

 

Ainda que possa parecer demasiado filosófico, nunca é demais enfatizar que 

a Agroecologia tem como um de seus princípios a questão da ética, tanto no sentido 

estrito, de uma nova relação com o outro, isto é, entre os seres humanos, como no 

sentido mais amplo da intervenção humana no meio ambiente (CAPORAL et al., 

2006). Para Guzmán e Mielgo, 

 

La ciência, por el contrario, se reivindica la objetividad, la neutralidad 
cultural y naturaleza universal como elemento central de su 
investigación. En otras palabras, la ciencia requiere un contexto 
independiente de la cultura y la ética. El problema con este tipo de 
reclamaciones y la perspectiva agroecológica se destaca cuando el 
hombre destruye los recursos naturales. La naturaleza es un 
producto tanto del contexto y la cultura biofísico interactivo. 
(GUZMÁN; MIELGO, 1999, p.3). 

 
 

Nessa linha de pensamento, a Agroecologia é uma ciência para o futuro 

sustentável, haja vista que a Agroecologia integra e articula conhecimentos de 

diferentes ciências, assim como o saber popular, permitindo tanto a compreensão, a 

análise e a crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura industrial, 
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como o desenho de novas estratégias para o desenvolvimento rural e de estilos de 

agriculturas sustentáveis (CAPORAL et al., 2006). 

Nesse processo do paradigma ambiental, torna-se de fundamental 

importância entender que nem todos os impactos ambientais decorrentes da 

exploração dos recursos naturais podem ser precificados, ou seja, é necessário 

analisar, além dos custos de produção, os custos “invisíveis” ou “ocultos” implícitos 

nas opções tecnológicas feitas pela sociedade (CAPORAL et al., 2006). 

As inovações técnicas permitiam a intensificação produtiva, desse modo, os 

agroecossistemas foram se diferenciando estrutural e funcionalmente em relação 

aos ecossistemas naturais. No entanto, como Petersen et al. argumentam, "a 

implementação da química agrícola provocou a elevação de um padrão produtivo 

estruturalmente dependente de insumos industriais e de energia não renovável 

derivada de combustíveis fósseis" (PETERSEN et al., 2013, p.73).  

As medidas de adoção de técnicas, com intensivo uso de insumos e 

equipamentos industriais nos sistemas de produção, aceleraram como elemento 

decisivo para a penetração do capital na agricultura em detrimento do trabalho 

agrícola moldado culturalmente segundo as peculiaridades dos ecossistemas locais. 

Assim, a nova fase, conhecida como Segunda Revolução Agrícola, deve ser 

interpretada como resultado de um projeto político-ideológico ativamente construído, 

denominado como 'a modernização agrícola' (PETERSEN, 2013). 

Contribuindo para a discussão, Guzmán e Mielgo argumentam: 

 

La ciencia debe ser entendida como una forma de generar 
conocimiento, entre otros, mientras que la sabiduría, é una forma de 
acceso al conocimiento, incorpora un componente ético esencial, 
proporcionada por la identidad socio-cultural. (GUZMÁN; MIELGO, 
1999, p. 3). 

 

Ao identificar alguns traços característicos da estrutura institucional vigente e 

a sua natureza repulsiva ao paradigma agroecológico, prevalece o questionamento 

da Agroecologia como uma Política emergente em um campo de estudos dedicado à 

análise e ao desenho de marcos institucionais adequados para que a Agroecologia 

seja efetivamente incorporada como referência de ações públicas voltadas à 

promoção do desenvolvimento rural com manejo orgânico (PETERSEN et al., 2013). 

Assim sendo, o paradigma da modernização agrícola se impôs dominando "a 

prática, a teoria e a política, e legitimando a ideia de que, quanto mais moderna 
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fosse a agricultura, maior seria o potencial produtivo de alimentos e fibras e mais 

robusto se apresentaria o desenvolvimento do meio rural" (PLOEG et al., 2000, p. 

71). 

A modernização agrícola contou com uma poderosa ofensiva ideológica que 

foi capaz de associar a teoria econômica ortodoxa com um paradigma científico-

tecnológico em construção. Nesse processo de consolidação, a ciência 

institucionalizada foi convocada a atuar como mecanismo de enfraquecimento do 

papel da localidade como centro gravitacional dos processos de morfogênese dos 

sistemas agrícolas. 

Para Petersen et al., "A transformação da agricultura em um ótimo 

cientificamente definido que se materializa em torno a duas tendências de 

desenvolvimento complementares: o aumento de escala e a intensificação da 

produção" (PETERSEN et al., 2013, p.73). 

A modernização agrícola passou então a ser concebida como fruto da ação 

de instituições e atores externos ao setor agrícola. Essa origem exógena dos vetores 

modernizantes fundou-se na ideia implícita de que a agricultura era um setor 

estagnado. Desse modo, "a superação da agricultura tradicional converteu-se em 

um poderoso mantra que abriu espaço para a elaboração de um conjunto de teorias 

no campo das ciências sociais coerentes com essa proposição" (PETERSEN et al., 

2013, p. 74). 

A agricultura que emerge da junção entre o projeto modernizante e a estrutura 

social e fundiária arcaica não elimina completamente as marcas nefastas desse 

passado, ao qual acrescenta ainda as contradições específicas do padrão 

produtivista adotado. As relações entre moderno e atrasado, portanto, não se 

expressam como polos opostos, ou como termos de uma evolução, mas como um 

processo de reprodução recíproca (WANDERLEY, 2009). 

Esse é o caso da substituição de métodos orgânicos de fertilização pela 

compra de adubos químicos e das sementes crioulas pelas comerciais. Dentre 

outras falhas, essa concepção peca por não considerar a sustentabilidade ecológica 

dos agroecossistemas. Esses mecanismos de externalização aos mercados retiram 

importantes margens de autonomia local ao subestimar e bloquear variados 

dispositivos coletivos de agência social que se materializam nas diversificadas 

formas de cooperação e solidariedade comunitária (SABOURIN, 2011). 
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O modus operandi do paradigma da modernização agrícola deve ser 

compreendido mediante a desconexão de fatores que se referem ao,  

 

Processo de inovação agrícola, atividade que passa a ser realizada 
de forma progressivamente descontextualizada dos locais em que 
seus artefatos tecnológicos são aplicados. Por conseguinte, ocorre a 
desterritorialização da agricultura, que passa a ser cada vez mais 
governada por regras técnicas e econômicas exógenas; e depois, a 
desconexão se dá com a ruptura nos processos de constituição 
histórica dos sistemas agrícolas: o aqui e o agora passam a ser 
estruturados a partir de projetos formulados sem nenhuma 
conectividade com o passado local e sem qualquer referência às 
perspectivas de futuro de seus agentes no médio ou longo prazo. 
(PETERSEN et al., 2013, p. 81). 

 

Nesse sentido, a degradação ambiental, com o crescimento das sociedades 

que apresentam concentração de poder social e econômico, ocasionam problemas 

socioeconômicos e ambientais, constituídos por desigualdade social. No ponto de 

vista sociológico, a abordagem agroecológica, possibilita o conhecimento de 

sistemas agrícolas, produtivos e sustentáveis envolvendo a gestão de uma 

agricultura sustentável, oferecendo segurança alimentar, energética em níveis 

familiares, regionais e nacionais. Para Schimitt, 

 

[...] a transição para novos formatos de produção, processamento e 
consumo de alimentos, socialmente justos e ambientalmente 
sustentáveis, coloca em questão, as estruturas de poder que 
governam o sistema agroalimentar, apontando para a necessidade 
de um novo equilíbrio entre agentes econômicos privados, Estados 
Nacionais, organismos multilaterais e territórios. (SCHMITT, 2011, p. 
6). 

 

A agroecologia depende da perspectiva de constituição de sistemas 

agroalimentares, tendo como finalidade superar as abordagens técnicas ou 

centradas em uma leitura essencialmente rural para, posteriormente, propor formas 

alternativas de produção. Isso envolve princípios orientadores de políticas e ações 

da sociedade que constituem-se a garantia de justiça e equidade socioeconômica e 

adequação cultural e ambiental das atividades agroalimentares, conforme citam 

Sevilla Guzmán e Soler: "[...] a soberania alimentar centra-se, na redefinição do 

sistema agroalimentar com princípios agroecológicos onde a produção de alimentos 

resida em sistemas produtivos locais" (SEVILLHA GUZMÁN; SOLER, 2010, p. 212). 

Dessa forma, a agroecologia se consolida-se como um novo paradigma científico e, 
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sobretudo, cristaliza o desenvolvimento rural sustentável, com equidades sociais e 

econômicas aos povos do campo.  

 Para Caporal et al. (2006), 

  

Deste modo, a Agroecologia como matriz disciplinar vem aportando 
as bases para um novo paradigma científico, que, ao contrário do 
paradigma convencional da ciência, procura ser integrador, 
rompendo com o isolacionismo das ciências e das disciplinas gerado 
pelo paradigma cartesiano. Na realidade, a partir do início da 
construção do enfoque agroecológico, nos últimos anos, vem 
ocorrendo uma “revolução paradigmática” que, associada a outros 
movimentos de mudança deste início de século, começa a “modificar 
os núcleos organizadores da sociedade, da civilização, da cultura. 
(CAPORAL et al., 2006, p. 7, aspas no original). 

 

 

Para visualizarmos como a agroecologia é permeada de contribuições de 

outras ciências, tem-se a figura subsequente. 

 

Figura 4: Exemplos de contribuições de outras ciências à Agroecologia 

 

Fonte: Caporal et al. (2006). 

 

É nessa relação com vários campos do saber a Agroecologia rompe com as 

mazelas da ciência moderna viciada, possibilitando a junção dos saberes para o 



 

 

 

61 

desenvolvimento rural sustentável.  Outrossim, esse paradigma articula os saberes 

entre si para melhor compreensão da realidade que está em busca da construção de 

uma agricultura com as bases agroecológica. Somente é possível se fazer uma 

agricultura sustentável com a junção das ciências e, sobretudo, com os agricultores 

campesinos inseridos nesse processo.  

 

2.2 AGRICULTURA CONVENCIONAL X AGRICULTURA AGROECOLÓGICA  

 

O contexto que envolve questões sobre a Agroecologia não apresenta 

ligações concretas com a prática aplicada na agricultura convencional, sendo 

denominada cientificamente como o paradigma da simplificação (disjunção ou 

redução), pois dificilmente recebe reconhecimento do problema que envolve as 

relações do homem com outros homens e desses com os outros seres vivos e com o 

meio ambiente. Diante de tal realidade, julgamos que seja necessário desenvolver 

um novo enfoque paradigmático, que tenha capacidades ou conhecimentos 

populares das diferentes disciplinas científicas, para resolver as possíveis situações 

problemáticas causadas no ambiente em que o homem realiza suas produções para 

sobrevivência (CAPORAL et al.,  2006). Para Naredo, 

 

La cosmovisión subyacente al enfoque económico convencional es 
profundamente antropocéntrica; y también etnocéntrica, como pone 
de manifiesto la idea de progreso que alimentará la posterior idea de 
desarrollo. La falacia de mejora continúa, de avanzar por una senda 
unilineal de cambio social hacia el progreso ha sido central en el 
proceso de alineación científica ya que como nos apunta José 
Manuel Naredo «la «civilización occidental» no sólo ha desplazado 
los antiguos principios de autoridad de origen divino, sino que los ha 
sustituido por otros nuevos que, amparados en la «ley del progreso», 
exigen a los individuos plegarse a los dictados de la ciencia, la 
técnica, la «modernización » o el «desarrollo de las fuerzas 
productivas», como instancias objetivas que se sitúan a una escala 
sobre humana». (NAREDO, 2003, p. 18, destaques no original). 

 

Segundo Altieri (2004), em pesquisas com estudos comparativos dos 

sistemas convencionais e orgânicos no setor da agricultura,  concluiu-se que: i) as 

produtividades da agricultura convencional superaram a produção com a prática da 

agricultura orgânica; porém, os agricultores orgânicos tiveram maior desempenho do 

que os produtores que utilizaram a prática convencional; ii) as rotações de cultura 
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favorecem o rendimento da agricultura orgânica, superando os índices obtidos com 

os métodos convencionais; iii) a agricultura convencional exige um maior 

investimento do que a orgânica, sobretudo em razão do maior uso de petroquímicos; 

iv) o sistema orgânico apresentou uma eficiência energética muito maior do que o 

convencional. 

Nas propriedades nas quais são adotados métodos orgânicos, a mão de obra 

oferece oportunidades de sobrevivência para os produtores, pois a prática 

convencional substitui o homem pela máquina.  

Os sistemas orgânicos de agricultura, quando planejados, não fazem uso de 

agrotóxicos, fertilizantes e antibióticos, químicos sintéticos por unidade de produção; 

em comparação, os sistemas convencionais são trabalhados somente com produtos 

químicos, causando efeitos maléficos para o ambiente e saúde (ALTIERI, 2004). 

Conforme destacam Abreu et al., "o modelo agrícola convencional aumentou 

a produção dos cultivos formado sistemas “aparentemente” rentáveis, mas os 

questionamentos estão associados à uma série de problemas ecológicos e 

socioambientais" (ABREU et al., 2012, p.144). 

A prática convencional, oferece uma alta produção para a população se 

alimentar, não obstante, persiste um enorme desconhecimento a respeito do 

crescente uso de agrotóxicos. Sobre isso, Matheus destaca: “o uso vem sendo 

adotado não apenas de modo indiscriminado, mas aplicado em doses cada vez 

maiores. Os agricultores foram persuadidos pelas indústrias e pelo comércio de 

agrotóxicos de que tais produtos são indispensáveis” (MATHEUS, 2002, p. 93). 

As estimativas do uso de agrotóxicos são de que "a perda de solo atinge 1cm 

por ano. O material erodido é carregado para corpos d’água, provocando o 

assoreamento dos rios, várzeas, e a contaminação da água com nutrientes, material 

orgânico, agrotóxicos e lixo" (TORRES, 2003, p. 45). 

No caso do uso dos agrotóxicos, pode acontecer a degradação pela luz, calor, 

produtos químicos naturais do solo ou por alguns organismos do solo; a acumulação 

no solo (adsorção às partículas), e a infiltração e o escoamento com as águas que 

passam pelo solo (infiltram ou escoam).  

O efeito do agrotóxico, segundo Torres, “depende da sua fórmula química; 

quando aplicados quebram os ciclos do solo, causando poluição. Essa será tanto 

maior quanto maior for a dose aplicada e o poder químico que o produto tiver” 

(TORRES, 2003, p. 47). 
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Os agrotóxicos são classificados quanto à sua ação, ao grupo químico ao 

qual pertencem e também ao seu poder tóxico. A exposição ao agrotóxico não 

atinge somente os trabalhadores da agropecuária que diluem ou preparam caldas, 

mas também os que realizam aplicação e os que entram na lavoura após a 

aplicação dos produtos. Ainda, a exposição ocupacional e a contaminação ambiental 

colocam em risco de intoxicação outros grupos populacionais, principalmente 

mediante à ingestão de alimentos contaminados.  Torres, destacando a realidade 

paranaense, explicita: 

 

No Paraná foram realizados levantamentos de resíduos de 
agrotóxicos em alimentos, compreendendo os períodos de 1987 a 
1992 e 1994 a 1997, e constatou-se um percentual de 29,63 de 
amostras com resíduos de agrotóxicos. As culturas com resíduos 
mais freqüentes foram, uva, morango, tomate e batata. (TORRES, 
2003, p. 84). 

 

 
Os agrotóxicos são os mais poderosos agentes de simplificação dos 

agroecossistemas, eliminando grande parte dos organismos úteis, e quanto menos 

espécies houver e mais simples forem as cadeias alimentares, maior será a 

probabilidade do surgimento de espécies daninhas. 

Por isso, quando a prática agroecológica é trabalhada, são desenvolvidos 

estudos para aprofundar os conhecimentos sobre microbiologia do solo, que incluem 

estudos de fungos e de bactérias, responsáveis pela fixação de nitrogênio do ar do 

solo, prevenindo o manejo de doenças. Na agricultura convencional, esses 

requisitos da preservação ambiental são desconsiderados, uma vez que insumos 

químicos ou agroecológica dificultam a sustentabilidade no manejo de 

agroecossistemas (CAPORAL et a., 2006). Para Guzmán, 

  

A lo largo del siglo XIX enfrentándose a la aparición de la ciencia 
convencional y al marxismo ortodoxo; y lo hace tanto desde la 
academia como desde los movimientos populares que se 
desencadenaron, por entonces, tanto el mundo occidental como el 
socialismo real. (GUZMÁN, 2013, p. 97). 
 

As práticas convencionais na agricultura comercial foram comparadas às 

práticas alternativas orgânicas. Os resultados dos estudos mostram que a área sob 

cultivo, a depreciação do solo, a utilização da mão de obra e a renda setorial líquida 

interferem no setor econômico. Isso porque os custos externos à propriedade não 
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foram estimados, mas os danos externos causaram uma mudança no valor 

econômico das práticas comerciais de plantio. Assim, como pontua Altieri, "a mão de 

obra e a tração animal substituíram os herbicidas, e a combinação de fertilizantes 

em menor quantidades" (ALTIERI, 2004, p. 92). 

A elevada produção de biomassa das cultivares sob manejo orgânico, aliada 

à precocidade, apresenta resultados diferentes das cultivares de soja em diferentes 

ecorregiões, indica boas perspectivas para utilização da soja como adubo verde 

(PADOVAN et al., 2002). Outro aspecto favorável ao uso da soja na adubação 

consiste na facilidade para produção de sementes de boa qualidade, possibilitando 

aos agricultores a viabilização das quantidades necessárias nas próprias unidades 

de produção, garantindo a sua independência em relação a esse insumo, que 

basicamente são controladas pelas transnacionais do setor agrícola, colocando na 

prática a subordinação dos agricultores aos seus interesses econômicos.  

Segundo Padovan et al. (2002), um dos principais preceitos da agricultura 

orgânica constitui-se na priorização do uso dos recursos internos da unidade de 

produção, as características de limitada altura de inserção das primeiras vagens e 

leve acamamento tornam-se desprezíveis, uma vez que privilegia-se nesse sistema 

de produção o aumento do uso da mão de obra familiar nas atividades rurais. Como 

destaca Esteva,  

 

Dentro del pensamiento científico convencional, el concepto de 
desarrollo adquiere una fuerte dimensión etnocéntrica al identificarse 
la mejora de la calidad de vida con la identidad sociocultural 
occidental y los patrones de producción y consumo por ella 
elaborados. La metáfora del desarrollo dio hegemonía global a una 
genealogía de la historia puramente occidental, privando a los 
pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas 
de su vida social. (ESTEVA, 1992, p. 56). 

 

A agroecologia representa, desse modo, o eixo central da população que 

compõe o agricultor, em outros termos, é a matriz sociocultural que oferece 

benefícios por meio de políticas que representam sua identidade local e a sua rede 

relações sociais. Ainda, constitui o processo de transição: da agricultura 

convencional para a agricultura biológica, desenvolvida por meio de propostas 

coletivas que transformam os meios de produção (GUZMÁN, 2000). Para Funtowicz 

e Ravetz, 
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El enfoque científico convencional tiene una mirada atomista, 
parcelaria y mecanicista de la realidad con pretensiones de 
universalismo y objetivismo para sus conclusiones, desacreditando 
otras formas de conocimiento como resultado de una concepción 
monista. Este enfoque científico ignora, o al menos limita, el alcance 
de las incertidumbres asociadas a cualquier forma de conocimiento 
despreciando los riesgos asociados a los cambios tecnológicos y 
socioculturales. (FUNTOWICZ; RAVETZ, 2000, p. 35). 

 

Desse modo, aprofundar os conhecimentos das ciências agrícolas, pecuárias 

e florestais, em seus aspectos técnicos relativos ao funcionamento dos recursos 

naturais, tornou-se um meio de inovar, modificar a reprodução da "realidade físico-

biológica" (GUZMÁN, 2002). 

A  Agroecologia representa, assim, as conquistas individuais e coletivas, o 

que pode afetar os sistemas culturais, sociais e ambientais. Isso ocorre porque a 

Agronomia e a Ecologia, juntamente com as demais ciências, dependem da 

compreensão dos fenômenos naturais para alcançar novos patamares de 

sustentabilidade (CAPORAL et al., 2006). 

Os agricultores que empregam métodos alternativos dependem do uso de 

inseticidas botânicos e fertilizantes alternativos para controlar pragas específicas ou 

deficiências do solo. A agroecologia engloba orientações de como fazer isso, 

cuidadosamente, sem provocar danos desnecessários ou irreparáveis. Além da luta 

contra as pragas, as doenças ou os problemas do solo, o agroecologista procura 

restaurar a resiliência e a força do agroecossistema. Isso por causa dos problemas 

de pragas, da degradação do solo, conhecida como desequilíbrio, e o tratamento 

agroecológico poderá oferecer técnicas para controlar estes fatores (ALTIERI, 2004). 

A industrialização da agricultura determinou um aumento crescente de 

problemas de degradação ambiental, aliado a uma maior concentração da posse da 

terra e de exclusão social, aumentando, em razão da má distribuição da abundância 

gerada, o número de famintos no mundo.  

Para Ehlers (1996), os sinais de esgotamento do modelo de produção 

preconizado pela Revolução Verde puderam ser percebidos pelo aumento crescente 

da demanda por práticas alternativas, ecologicamente equilibradas, para a produção 

agrícola e também pelo crescente reconhecimento científico do potencial dessas 

práticas. 



 

 

 

66 

Segundo Pianna (1999), os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa 

(EBAA, doravante)20 defenderam os problemas ambientais decorrentes da produção 

convencional de alimentos, que passaram a ser vistos como problemas ambientais 

decorrentes do sistema econômico hegemônico no mundo (o capitalismo), 

incorporando de modo permanente os aspectos socioeconômicos, que juntamente 

com os aspectos ecológicos e técnicos passam a compor a pauta do debate sobre a 

produção de alimentos em todo o mundo. 

Os sistemas tradicionais adotados por agroecologistas, com aplicação do 

conhecimento de práticas agrícolas e do ambiente físico, no emprego de tecnologias 

de baixo uso de insumos, principalmente nos países desenvolvidos, têm 

apresentado resultados em diferentes aspectos, tais como: capacidade de tolerar 

riscos, eficiência produtiva de misturas simbióticas de cultivos, reciclagem de 

materiais, utilização dos recursos, habilidade em explorar os microambientes 

(ALTIERI, 2004). Nas palavras de Guzmán, 

 

A indústria é de fundamental importância para a economia das 
sociedades moderna e um motor essencial do crescimento para que 
a agricultura se torne inovadora com as novas tecnologias, 
Revolução Verde [...]; e suas novas técnicas de cultura de tecidos e 
engenharia com novas tecnologias aplicadas na genética, o que 
pode gerar novas variedades de plantas capazes de reter nitrogênio. 
A gestão industrial dos recursos naturais é um pré-requisito para este 
tipo de "desenvolvimento oficial ". (GUZMÁN, 2000, p.15). 

 
 

Na agricultura, os novos desafios tecnológicos estão fortemente dependentes 

de tecnologias para o aumento da produção e da produtividade, mesmo que, 

tecnologias, em especial aquelas intensivas em capital, são causadoras de impactos 

ao ambiente, urge que se desenvolvam novos processos produtivos nos quais as 

tecnologias sejam menos agressivas ambientalmente, mantendo uma adequada 

relação produção/produtividade (ALTIERI, 2004). Como pontua Guzmán, 

 

                                                 
20 Durante a década de 80, o movimento para uma agricultura alternativa ganhou força com a 
realização de três Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs); que ocorreram, 
respectivamente, nos anos de 1981, 1984 e 1987. Se nos dois primeiros as críticas se concentravam 
nos aspectos tecnológicos e na degradação ambiental provocada pelo modelo agrícola trazido pela 
Revolução Verde, o terceiro encontro privilegiou o debate sobre as condições sociais da produção, 
sobrepondo as questões políticas sobre as questões ecológicas e técnicas. A partir do terceiro EBAA, 
foram realizados diversos Encontros Regionais de Agricultura Alternativa. Fonte: 
http://planetaorganico.com.br/ 
 

http://planetaorganico.com.br/


 

 

 

67 

A transição processa agricultura em novas formas convencionais de 
manipulação imputs exteriores baixas; diversificando produções 
(incluindo as "formas produtivas" que prestam serviços ambiental) e 
os mercados para eliminar os riscos sociais e ecológicos; a geração 
de redes locais produtivos intercâmbios em termos de sementes, 
conhecimentos de gestão e técnicas desenvolvidas na fazenda; e 
ainda,  geração de redes globais para substituir "experiência 
socioeconômico" para a resistência ao modelo de produção gerado 
pelo paradigma da modernização (GUZMÁN, 2000, p.19). 

 

 
 Cabe destacar a necessidade de melhor se compreender o papel e a função 

da biodiversidade dentro dos sistemas agrícolas, para usá-la a favor da 

sustentabilidade e equilíbrio dinâmico dos agroecossistemas (CAPORAL et al., 

2006). Segundo Altieri, 

 

Ao converter os sistemas de monocultura de alto uso de insumos 
para o manejo agroecológico, o desafio é a busca de meios de 
utilização dos insumos externos apenas para obter elementos em 
déficit no ecossistema e aumentar os recursos biológicos, físicos e 
humanos disponíveis. Ao utilizar os insumos externos, dá-se atenção 
principalmente à reciclagem máxima e ao impacto nocivo mínimo 
sobre o ambiente (ALTIERI, 2004, p. 110). 

 
 

Conforme afirmativa de Altieri (2004), os resultados positivos do uso de 

técnicas agroecológicas representam maior produção nas colheitas de diversos 

cultivos, além de oferecer a fertilidade do solo, reduzindo a dependência do 

agricultor de insumos químicos de alto custo e de mercados instáveis. Os sistemas 

de cultivo e as técnicas adequadas às necessidades dos agroecossistemas 

constituem uma agricultura mais refinada, baseada no aperfeiçoamento das 

espécies cultivadas, que fazem parte de determinado nicho ecológico, social e 

econômico. O planejamento para o uso de recursos disponíveis tem contribuído no 

sistema agrícola, juntamente com a preservação de plantas, animais, solo, água, 

clima e população, de modo que estes complementem uns aos outros. Guzmán 

ainda assevera: 

 

Recientemente el problema se ha agudizado con la biotecnología 
transgénica y su «vuelca de tuerca» contra la biodiversidad. Por ello, 
la Agroecología contempla el manejo de los recursos naturales 
tratando de comprender, participativamente (uniendo en sus 
diagnósticos el conocimiento local, campesino e indígena al 
conocimiento científico) el papel de los múltiples elementos 
intervinientes en los procesos de apropiación de los referidos bienes 
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ecológicos comunales, con la intencionalidad de transformarlos en 
mercancías. (GUZMÁN, 2013, p. 101). 

 
 

Como consequência das inovações, o "pacote tecnológico" incentivou a 

revolução verde, a qual desenvolveu uma estrutura de crédito rural subsidiado, e 

uma estrutura de ensino, de pesquisa e de extensão rural associada a esse modelo. 

A partir da década de 60, ocorreram manifestações de sua exaustão: 

desflorestamento, diminuição da biodiversidade, erosão e perda da fertilidade dos 

solos, contaminação da água, dos animais silvestres e dos horticultores por 

agrotóxicos passaram a ser decorrências quase inerentes à produção nas terras 

(EHLERS, 1996). 

Conforme destaca Jacintho (2007), o estado atual das forças de produção 

agrícola poderia alimentar mais do que o dobro da população, fator esse que 

deslegitima o argumento de que a meta da agricultura convencional é incrementar a 

produção para alimentar a população mundial, pois trata-se de distribuição da 

produção e da riqueza. 

Em outras palavras, a agroecologia, em sua concepção, é o “único” caminho 

para a “salvação” da agricultura, haja vista que, além de produzir alimentos de 

qualidade, sem gerar impactos ambientais e sociais, a Agroecologia possibilita pleno 

desenvolvimento econômico das atividades agrícolas. É na agricultura familiar que 

esse novo paradigma irá se consolidar para angariar forças contra o modelo vigente 

de agricultura expropriadora dos recursos naturais.  

2.3 A AGROECOLOGIA NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

As iniciativas para defender a prática agroecológica e a sua contribuição na 

agricultura familiar envolvem políticas e projetos que se fundamentam na cadeia 

produtiva, onde ainda existe a exclusão de certos grupos sociais e da sua 

necessidade urgente em obter “resultados imediatos” no plano da reprodução social 

(ALTIERI, 2004). Conforme destaca Reis, 

 

Una primera aproximación teórica a la agricultura familiar se obtiene 
de la definición propuesta por Hugues Lamarche: “la explotación 
familiar es una unidad de producción en la cual la propiedad y el 
trabajo están intimamente relacionados con la familia” (Lamarche, 
1993). La agricultura familiar es un sistema complejo en el que el 
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proceso de decisión está organizado a partir de varios objetivos - no 
solamente técnicos, sino, también econômicos y sociales; por eso 
tiene la capacidad de adaptarse a contextos marcados por fuertes 
limitaciones. (REIS, 2005, p. 8). 

 

Ainda nas palavras de Reis (2005), a agricultura familiar se caracteriza como 

uma forma de organização da produção, sendo necessário adotar critérios 

emergentes para tomar decisões relevantes no setor da produção e obter retornos 

econômicos, atendendo assim as necessidades e objetivos da família.  

Agroecologia tem sido difundida na América Latina, em outros países e no 

Brasil, em especial, como sendo um padrão técnico-agronômico capaz de orientar as 

diferentes estratégias de desenvolvimento rural sustentável, avaliando as 

potencialidades dos sistemas agrícolas por meio de uma perspectiva social, 

econômica e ecológica (ALTIERI, 2004). 

Desse modo, a Agroecologia corresponde ao campo de conhecimentos que 

proporciona as bases científicas para apoiar o processo de transição do modelo de 

agricultura convencional para estilos de agriculturas de base ecológica ou 

sustentáveis, assim como do modelo convencional de desenvolvimento a processos 

de desenvolvimento rural sustentável (CAPORAL; COSTA BEBER, 2002). Para 

Reis, 

 
En enfatizar la importancia de la agricultura familiar como punto 
neurálgico para llevar a cabo una estrategia de desarrollo rural, 
"torna-se necessário debater as expectativas y desafios sobre el 
papel de la agricultura familiar en el desarrollo rural, en su variante 
de desarrollo local”. (REIS, 2005, p. 4). 

 

No campo da prática agroecológica, a população das comunidades mais 

antigas desenvolve atividades utilizando-se do conhecimento de forma abrangente, 

repassando aos mais jovens informações dos procedimentos das práticas agrícolas. 

A maioria dos pequenos agricultores emprega práticas destinadas a otimizar a 

produtividade a longo prazo, em vez de maximizá-la a curto prazo (ALTIERI, 2004). 

Ainda como pontua Reis, 

 

La agricultura familiar, que ocupa un espacio importante en la 
agricultura brasilena, necesita ser rescatada por su importancia en la 
economia, por su labor en la valorización de la actividad, y por su 
generación de empleo y de renta. Es necesario, además, su 
integración en los procesos de producción por medio de una mayor 
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participación en la economia nacional, sobre todo mejorando y 
dinamizando sus formas de organización. (REIS, 2005, p.14). 

 

O fortalecimento da agricultura familiar como a base social de um mundo rural 

econômico e culturalmente dinâmico parece apontar para uma espécie de dualismo 

dentro do dualismo (concepções dualistas que historicamente interpretaram a 

realidade agrária brasileira a partir de polos de oposição entre grandes e pequenos 

produtores, capitalistas e camponeses, patronais e familiares. Agora, o dualismo se 

estenderia ao interior do segmento da agricultura familiar), que se reflete na 

segmentação da produção familiar entre os considerados aptos e inaptos a 

permanecerem na atividade agrícola (PETERSEN et al., 2013). 

As políticas para a agricultura familiar acabaram sendo orientadas para 

fortalecer a categoria (empresarial) e a parcela da categoria em transição capaz de 

se consolidar sobre a esteira do agricultor familiar periférico seria aquele que se 

encontra em condição de subsistência, com uma inserção insignificante no mercado.  

Para Guanziroli et al., 

 

O agricultor consolidado é aquele que, além de produzir para o 
autoconsumo da família e da reprodução do estabelecimento, está 
inserido no mercado e apresenta rendimentos semelhantes aos da 
agricultura patronal. Já o agricultor em transição reúne as condições 
mínimas para se consolidar, desde que apoiado por políticas 
públicas agrícolas e agrárias (GUANZIROLI et al., 1996, p. 76). 

 

Os insumos são, no geral, originários de "áreas adjacentes e o trabalho 

agrícola é desempenhado por homens e animais. Ao trabalhar com esses limites 

espaciais e energéticos os pequenos agricultores aprenderam a reconhecer e utilizar 

os recursos disponíveis no local" (ALTIERI, 2004, p. 36). Reis argumenta que  

 

La agricultura familiar brasilena está marcada profundamente por sus 
orígenes coloniales, socioeconómicamente presenta tres 
características: las grandes propiedades, el monocultivo de 
exportación y la esclavitud. La fragilidad y la dependencia socio-
política de ese estrato de agricultores familiares están, por tanto, 
estrechamente relacionados con los eventos que propiciaron el 
surgimiento de las grandes propiedades a partir de 1850, con los 
ciclos econômicos (azúcar y café), con la ocupación dei “sertão” y 
colonización dei sur y sur oeste dei país, y con la modemización de 
la agricultura, iniciada a partir de la mitad de los anos 60. (REIS, 
2005, p.11, aspas no original). 
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As inovações implementadas no setor agrícola possibilitaram aos pequenos 

agricultores a conquista de solo fértil, controlando os ciclos de nutrientes, de energia, 

de água e de resíduos. Para Altieri, "esse processo, oferece ao solo nutrientes 

(como esterco e liteira) externamente às suas unidades de produção agrícola, 

adotando sistemas de rotação, ou incluindo leguminosas em seus padrões de 

intercalamento de cultivos" (ALTIERI, 2004, p. 36). 

Nesse modelo de produção agrícola, Reis cita os seguintes processos: 

 
El primero es el modelo moderno clásico, intensificado, productivista, 
exigente de insumos y de capital, pero que ya no responde al desafio 
contemporâneo de producir alimentos suficientes en el mundo por los 
crecientes costos que suponen sus crecientes demandas de capital y 
el deterioro de los recursos naturales que produce. Un segundo 
modelo está directamente relacionado con empresas agroindustriales 
basadas en el trabajo asalariado que responden a una fuerte 
explotación de la mano de obra. El tercero lo constituye la agricultura 
colectiva planificada que existe en algunos países dei Este Europeo 
y en Cuba aún persiste. El cuarto modelo es la agricultura familiar 
encontrada en distintas partes dei mundo, pero que hasta ahora, no 
ha conseguido desarrollarse y por consiguiente, aun no ha sido 
posible comprobar que esta forma de agricultura está repleta de 
opciones e innovaciones y que pueda expresar todo su potencial. 
(REIS, 2005, p. 6). 

 

Portanto, o conhecimento local dos agricultores sobre o ambiente, plantas, 

solos e processos ecológicos apresenta grande importância no novo paradigma 

agroecológico. Isso é acentuado com a contribuição dos programas de 

desenvolvimento rural (PDR), efetuado por diversas ONG, com o intuito de 

"compreender a natureza específica e diferenciada da pequena produção, ampliando 

as experiências bem-sucedidas na geração e transferência de tecnologias 

camponesas" (ALTIERI, 2004, p. 37). Ao destacar as limitações da agricultura 

familiar, Reis destaca: 

 

La agricultura familiar tiene sus limitaciones: el acceso a los recursos 
naturales está muchas veces restringido; por lo que el escaso 
tamano crea una gran inseguridad, no sólo respecto al acceso al 
mercado sino por la dificultad de obtener una financiación necesaria 
para su desarrollo; paralelamente es limitado el acceso a las 
informaciones econômicas y técnicas. Todo ello hace que la 
capacidad de organización dei agricultor familiar y la elaboración de 
proyectos sean generalmente reducidas, así como su poder de 
negociación en el comercio y en las instituciones. (REIS, 2005, p. 9). 
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Nesse processo, os princípios básicos de sustentabilidade familiar dependem 

da conservação dos recursos renováveis, da adaptação dos cultivos ao ambiente e a 

manutenção de um nível moderado de produtividade. A sustentabilidade ecológica 

de longo prazo deve seguir os métodos de sistema de produção, conforme cita 

Altieri: 

 

a) reduzir o uso de energia e recursos e regular a entrada total de 
energia de modo que a relação entre saídas e entradas (output/input) 
seja alta; 
b) reduzir as perdas de nutrientes detendo a lixiviação, o 
escorrimento e a erosão, e melhorando a reciclagem de nutrientes 
com o uso de leguminosas, adubação orgânica e composto, e outros 
mecanismos eficientes de reciclagem; 
c) incentivar a produção local de cultivos adaptados ao meio natural 
e socioeconômico; 
d) sustentar um excedente líquido desejável, preservando os 
recursos naturais, isto é, minimizando a degradação do solo; 
e) reduzir custos e aumentar a eficiência e a viabilidade econômica 
das pequenas e médias unidades de produção agrícola, 
promovendo, assim, um sistema agrícola potencialmente resiliente. 
(ALTIERI, 2004, p. 66). 

 

Com base nos estudos realizados por Basso (1993), podemos destacar que a 

finalidade da agricultura familiar não é simplesmente o lucro, pois os agricultores 

devem se conscientizar do rendimento de capital, o qual incintiva a forma de garantir 

a sobrevivência. Assim, a organização das famílias da agricultura familiar deve 

desempenhar um papel importante na dinâmica de reprodução, mantendo os preços 

mais baixos no modelo nos produtos agrícolas, como define as políticas públicas da 

agricultura familiar, ressaltadas por Reis: 

 

1. Su papel “amortiguador” de la violência originada por las crisis 
econômicas, debido a su capacidad de absorción de mano de obra; 
2. La continuación dei actual modelo de desarrollo agrícola 
significaria a corto plazo para el Brasil, una reducción de la población 
activa agrícola actual dei 25% hasta disminuir aproximadamente al 
10%, lo que representa un aumento demográfico insoportable para 
los ya “superpoblados” grandes centros urbanos dei país. Así, es 
fundamental que al objetivo de crecimiento físico de la producción 
sea asociado el dei aumento de la oferta de empleos. En este 
sentido, la agricultura familiar, si es debidamente apoyada, puede 
representar una de las alternativas más eficaces para atenuar los 
altos índices de desempleo urbano, reduciendo el flujo migratorio 
campo ciudad a niveles más compatibles con la ampliación de la 
oferta de empleo en los sectores secundário y terciário de la 
economia. La perspectiva de ese enfoque, considera el hecho 
comprobado de que es más econômico para la sociedad mantener la 
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actividad de una población agrícola numerosa, que el hecho de 
sostener nuevos desempleados urbanos.  
3. La agricultura familiar supone una garantia de mayor estabilidad 
de producción y oferta de productos básicos de alimentación; 
4. La agricultura familiar se presenta como una opción capaz de 
enfrentar el desafio dei abastecimiento de los grandes centros 
urbanos, principalmente respecto a ciertos alimentos básicos, de 
poco interés o no contemplados por la agricultura patronal. Ello es 
debido a que esta agricultura desarrolla una valorización prioritaria 
de las potencialidades locales; posee una menor dependencia 
exterior y por lo tanto es menos vulnerable para el aprovisionamiento 
de los factores de producción a las fluctuaciones de oferta y de 
precios de matérias primas y a las interrupciones provocadas por la 
importación.  
5. Su posibilidad de poder generar, en diversos cultivos, productos de 
mejor calidad con menor costo, pues es reconocida la capacidad dei 
modelo familiar de generar productos de calidad superior, cuando 
éste es comparado a uno similar producido en grandes áreas 
mecanizadas. En realidad, seria lo mismo que comparar un producto 
artesanal con uno producido en serie. Esta ventaja es válida para un 
gran número de productos que demandan un trabajo más delicado, 
de mayor riesgo, de gran precisión, con capacidad de rápida 
respuesta a lo imprevisible y con permanente disponibilidad. (REIS, 
2005, p. 20-21). 

   

 

Essas informações podem ser corroboradas com a figura abaixo, destacando 

a produção da agricultura familiar: 

 

Figura 5: Produção da agricultura familiar 

 

Fonte: http://www.mda.gov.br/ 

http://www.mda.gov.br/
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Como podemos observar, 60% dos alimentos consumidos pela população 

brasileira são produzidos por agricultores familiares. Isso denota a importância do 

setor para a sociedade brasileira. Porém, há a necessidade na ampliação das linhas 

de créditos, conforme gráfico, haja vista que a agricultura familiar acessa apenas 

14% do montante dos recursos destinados à agricultura, e cerca de 86 % agricultura 

do agronegócio controla e acessa aos recursos. Conforme Salvador (2011), as 

práticas agrícolas baseadas nos princípios da agroecologia têm grande potencial de 

crescimento, já que os consumidores vêm dando maior atenção à saúde, por meio 

do consumo de alimentos saudáveis. Além disso, as mudanças climáticas estão 

despertando o senso ecológico, o que garante apoio aos sistemas de produção 

agroecológicos, por terem menores impactos ambientais.  

Na sequência, outra imagem nos auxilia na compreensão da produção 

agrícola familiar. 

 

Figura 6: Mapeamento brasileiro das principais atividades orgânicas certificadas 

 

Fonte: Instituto de Promoção do Desenvolvimento 
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Segundo Salgado (2011), o último levantamento de campo realizado por 

profissionais da SEAB/DERAL e EMATER, na última safra (2008/2009), o Paraná 

produziu cerca de 138 mil toneladas de produtos orgânicos. Isso demostra a 

importância na produção de alimentos sem agrotóxicos. Agricultura familiar tem 

papel crucial no crescimento da cadeia produtiva de alimentos sem uso de 

agrotóxicos e sementes transgênicas. Na próxima seção, analisamos os limites e as 

controvérsias sobre a agricultura agroecológica e suas bases de sustentação 

econômica, social e ambiental.  

 

2.4 LIMITES E CONTROVÉRSIAS DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA  

 

Os sistemas agrícolas locais possuem uma abordagem agroecológica com 

complexidades, no entanto, ocorrem algumas controvérsias no que se refere ao 

desempenho da produção voltada à sustentabilidade, à segurança alimentar, à 

estabilidade biológica e à conservação de recursos. Na prática agroecológica, o 

grande problema centra-se nas políticas da Revolução Verde, principalmente 

quando envolve as regiões agrícolas heterogêneas, que possuem concentração dos 

agricultores mais bem providos de recursos, enquanto que os agricultores de 

pequenas propriedades aguardam o acesso de transferência de tecnologias" 

(ALTIERI, 2004, p. 42). De acordo com Guzmán, 

 

La agroecología se mueve en el nivel de territorialidad predial 
utilizando como metodología dominante, aunque combinada con 
otras muchas, el desarrollo participativo de tecnologías enfonca; ya 
que ésta es la herramienta central de la hibridación tecnológica, entre 
los conocimientos local campesino y/o indígena; y el científico. Se 
obtiene asíel manejo agroecológico predial, que rompe 
“empíricamente la ocultación moderna" de la superioridad de la 
agricultura orgánica sobre la de naturaleza industrial; cuando, en 
realidad en el contexto agroecológico, tal superioridad no solo tiene 
una naturaleza ecológica. (GUZMÁN, 2015, p. 363). 

 

Considerando-se que no Brasil a agricultura familiar se depara com dois tipos 

de problemas e dificuldades, sendo relacionada aos fatores externos e fatores 

internos, podemos destacar, com base em Reis, as controvérsias ocasionadas por 

esses fatores: 
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1 Ausência o insignificancia de las políticas públicas diferenciadas de 
desarrollo econômico que fomenten este segmento; 2 Existência de 
tecnologias agropecuarias inadecuadas a la realidad de la agricultura 
familiar; 3 La existencia de condiciones adversas para la 
comercialización, unida a una relación desfavorable insumo / 
producto, en lo que respecta a altos precios de los primeros y bajos 
precios de los productos. (REIS, 2005, p. 21). 

 

No modo de produção tradicional, os agricultores procuram meios para 

manter a preservação da biodiversidade nas áreas cultivadas. Muitos camponeses 

mantêm "áreas cobertas por florestas, lagos, pastagens, arroios e pântanos, no 

interior ou em áreas adjacentes de cultivos, suprindo-se, de produtos como 

alimentos, materiais de construção, medicamentos, fertilizantes orgânicos, 

combustíveis" (ALTIERI, 2004, p. 30). 

Nesse processo agroecológico, a estratégia adotada para ampliar o 

conhecimento da exploração e conservação ambiental abrange uma prevalência de 

valores do uso dos recursos naturais, visando impedir a manipulação capitalista, 

promovendo alternativos de economia solidária. Para Guzmán, 

 

Este nivel de territorialidad local se da una clara prevalencia de la 
dimensión socioeconómica de la Agroecología, al actuar desde los 
procesos de circulación; pretendiendo como primera acción 
agroecológica, crear mercados alternativos como respuestas 
endógenas que eviten la extracción del excedente. (GUZMÁN , 2015, 
p. 364). 

 

 Dentre as estratégias mais importantes da agricultura sustentável tem-se "a 

recuperação da diversidade agrícola no tempo e no espaço, que envolve o manejo 

com rotações de culturas, cultivos de cobertura, consorciações, sistemas de cultivo-

criação" (ALTIERI, 2004, p. 42). Ainda conforme argumenta Guzmán, 

 

la dinámica de la técnica agroecológica central: la 
investigación/acción participativa como mecanismo de ruptura de la 
relación científica sujeto-objeto. Esto implica, una transformación 
radical en el sujeto científico; antes concebido como un observador 
neutral, objetivo y externo a la realidad que escruta y en la que el 
investigador no puede intervenir. Por el contrario, el antiguo objeto 
que había de ser transformado; ahora es un sujeto que pertenece a 
la naturaleza a la cual observa y procura caracterizar y explicar para 
transformarla. (GUZMÁN, 2015, p. 365). 
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Assim, uma abordagem abrangente para os processos agroecologicos deve 

ser implementada em todos os territórios tendo como objetivo facilitar os processos 

de sustentabilidade agro-ecológica, conforme cita Guzman  

 

la estrategia de democratización del conocimiento se dirige no solo a 
las parcialidades socioculturales subordinadas, sino al conjunto de la 
sociedad ya que lo que se pretende es incidir participativamente en 
la generación de políticas públicas. Ello requiere un abordaje integral 
de los procesos implicados en una estrategia que abarque a la 
totalidad de los territorios y cuyo objetivo último sea facilitar procesos 
de transición agroecológica para obtener la sustentabilidad. 
(GUZMÁN, 2015, p. 366). 

 

Em termos práticos, a aplicação de princípios agroecológicos aos programas 

de desenvolvimento rural tem se traduzido em uma diversidade de programas de 

pesquisa e demonstração de sistemas alternativos de produção. Esses programas 

possuem uma série de objetivos, os quais são citados por  Altieri:  

 

a) melhorar a produção de alimentos básicos ao nível das unidades 
produtivas, fortalecendo e enriquecendo a dieta alimentar das 
famílias. Isto tem envolvido a valorização de produtos tradicionais 
(caruru, quinoa, tremoços,...) e a conservação de germoplasma de 
variedades cultivadas locais; 
b) resgatar e reavaliar o conhecimento e as tecnologias camponesas; 
c) promover o uso eficiente dos recursos locais (terra, mão-de-obra, 
subprodutos agrícolas,...); 
d) aumentar a diversidade vegetal e animal de modo a diminuir os 
riscos; 
e) melhorar a base de recursos naturais através da conservação e 
regeneração da água e do solo, enfatizando o controle da erosão, a 
captação de água, o reflorestamento; 
f) reduzir o uso de insumos externos, diminuindo a dependência e 
sustentando, ao mesmo tempo, os níveis de produtividade, por meio 
de tecnologias apropriadas, da experimentação e implementação da 
agricultura orgânica e outras técnicas de baixo uso de insumos; 
g) garantir que os sistemas alternativos resultem em um 
fortalecimento não só das famílias, mas de toda a comunidade. As 
intervenções e processos tecnológicos são complementados por 
programas de educação que preservam e reforçam a racionalidade 
camponesa, auxiliando, simultaneamente, na transição para novas 
tecnologias, relações com o mercado e organização social. 
(ALTIERI, 2004, p. 45). 

 

Nessa linha de pensamento, o significado da agroecologia abrange inúmeros 

aspectos que fazem parte da agricultura sustentável, tornando-se um instrumento de 

para ampliar as áreas de conhecimento agroecológico como prática produtiva. torna-

se, assim, em uma forma de agricultura alternativa técnico-científica global, como 



 

 

 

78 

uma renovação do social do sistema técnico-produtivo, podendo constituir-se em 

fonte de importantes mudanças culturais (ALTIERI, 2004). Conforme pontuam Assis 

e Romeiro, 

 

 

Essas mudanças culturais foram inseridas no campo por meio das 
descobertas da química agrícola no século XIX, sendo que houveram 
muitas influencias a partir da extrapolação das descobertas 
científicas de Liebig, onde os sistemas agrícolas ganharam forças 
com o uso da adubação mineral a partir de compostos solúveis como 
base da produção vegetal. (ASSIS; ROMEIRO, 2002, p. 70). 

 
 

O processo de modernização proporcionou para a agricultura brasileira a 

expansão de componentes estruturais, aumentando a concentração de riquezas e 

de disparidades regionais no país, provocando ainda desequilíbrios ecológicos, para 

aumentar os ganhos de produtividade. Em contrapartida, houve muitos danos ao 

meio ambiente e, com isso, surgem o tratamento e a recuperação do solo orientados 

por um conjunto de princípios específicos e diretrizes tecnológicas, tendo como 

intuito a luta contra as pragas, doenças ou problemas do solo, denominado de 

agroecologia, que trata a causa da doença, das pragas, da degradação do solo, 

entendida como desequilíbrio, e com a finalidade de tratamento agroecológico para 

reestabelcer os nutrientes do solo, segundo afirma Altieri: "a produção sustentável 

em um agroecossistema deriva do equilíbrio entre plantas, solos, nutrientes, luz 

solar, umidade e outros organismos coexistentes" (ALTIERI, 1998, p. 19). 

Diante disso, desenvolve-se o incentivo aos métodos de produção com 

manejo orgânico, tornando-se um sistema que sustenta a produção agrícola, 

diminuindo grande parte do uso de fertilizantes e agrotóxicos, tais como os químicos 

e combustíveis, os quais no manejo orgânico são substituídos por recursos 

encontrados na unidade de produção agrícola. Esses recursos internos incluem 

energia solar, controles biológicos de pragas, o nitrogênio fixado biologicamente e 

outros nutrientes liberados da matéria orgânica, tais como: esterco animal, uso de 

leguminosas e adubos verdes, resíduos externos à unidade produtiva, cultivo 

mecânico e rochas moídas. Essas práticas oferecem o aumento da matéria orgânica 

do solo, a eliminação de resíduos tóxicos e a estocagem de água da chuva, evitando 

o escoamento desnecessário (ALTIERI, 2004). 
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Entendemos que os sistemas agroecológicos promovem o sucesso na 

implementação do sistema orgânico, proporcionando benefícios ao solo, tornando 

possível a recuperação e a manutenção do seu equilíbrio biológico, que resulta no 

aumento das características físicas e químicas (ASSIS; ROMEIRO, 2002). 

O solo tem sido reconhecido como um fator de produção que depende de 

organismos presentes não somente das condições químicas e físicas, mas também 

dos demais aspectos que influenciam nesse ambiente com sua ampla escala de 

atividades desenvolvidas no setor agrícola (MADER et aI.,1996). 

Partindo desse pensamento, Fonseca (2000) relata que o objetivo da 

agricultura orgânica é proteger tanto o agricultor quanto o consumidor. Fonseca 

acrescenta, ainda, que os padrões orgânicos estipulam a proibição do uso de alguns 

insumos na produção de alimentos. Em contrapartida, a sobrevalorização do produto 

em si, em detrimento da importância da forma como este é produzido, permite o 

procedimento que abrange a visão do equilíbrio do agroecossistema. 

Nesse contexto, tem-se a compreensão de que a agricultura orgânica tem por 

princípio estabelecer sistemas de produção com base em tecnologias de processos, 

ou seja, um conjunto de procedimentos que envolvam a planta, o solo e as 

condições climáticas, produzindo um alimento sadio e com suas características e 

sabor originais, que atenda às expectativas do consumidor (PENTEADO, 2000). 

As perspectivas de mercado para a agricultura orgânica são altamente 

promissoras, permitindo a entrada de um número crescente de agricultores 

brasileiros em busca de uma melhor remuneração para sua produção. Em outras 

palavras, as diferentes correntes de agricultura alternativa ao padrão convencional, 

em comparação com a agricultura orgânica que atualmente encontra-se difundida, e 

reconhecida junto aos consumidores, representam a busca de uma nova prática 

agrícola, na qual se apresentam as controvérsias em função do processo social em 

que está inserida, determinando diferentes modos de encaminhamento tecnológico e 

de inserção no mercado, que influenciam diretamente sobre o grau em que os limites 

teóricos da agroecologia são respeitados (ASSIS; ROMEIRO, 2002).   

Nesse sentido, a viabilidade econômica e social da agroecologia se alcança, 

conforme relatos dos autores supracitados, por meio da acessibilidade às políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. Não basta que o 

agricultor camponês produza alimentos agroecológicos, sem a valorização social e 

econômica para sua família. Entretanto, vale salientar, que as bases científicas da 
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agroecologia condizem com uma nova realidade agrária brasileira, a qual deve ser 

debatida com urgência. Para se pensar em produção de alimentos agroecológicos é 

necessário desvincular-se das matrizes da agricultura convencional.  

São esses os elementos básicos que nos deram suporte científicos para 

decifrarmos a nossa problemática em estudo. Trabalhar com espaços 

agroecológicos ou com sistemas alternativos nos desafia a conhecer os sujeitos que 

estão na labuta do dia a dia em sua unidade de produção familiar. Sobre esses 

sujeitos, dedicamos o próximo capítulo 
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3 O ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE E SUA ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL  

 
 
 

 
Atualmente, como grande parte dos acampamentos e assentamentos do 

MST, os assentados se organizam em núcleos de bases21, que aglutinam via de 

regra um número próximo a 10 a 12 famílias, por núcleo. O assentamento Ander 

Rodolfo Henrique segue essas diretrizes gerais do MST, se organizando com 10 

núcleos de bases. Segundo Scopinho,  

 
Essa não é uma questão estritamente técnica porque depende de 
decisões que são tomadas pelas pessoas em ação a onde morar e 
trabalhar, com quem se associar para trabalhar. Dada a importância 
da participação do trabalhador rural nessas decisões, as famílias 
devem se organizar em grupos –processo chamado de nucleação –, 
o que define os seus lugares na estrutura organizativa, ou seja, nas 
instâncias onde acontece o processo decisório. (SCOPINHO,2009, p. 
260). 

 
Conforme diretriz do MST discutida e aprovada no assentamento, cada 

núcleo possui uma coordenação geral (composta por um homem e uma mulher) que 

é responsável por articular e coordenar as atividades do núcleo. O conjunto das 

coordenações de cada grupo, mais as coordenações dos setores22, compõem a 

coordenação geral do assentamento, cuja principal função é garantir um projeto e 

uma intervenção integrados, considerando a totalidade do assentamento. Scopinho 

ressalta que, 

 

Regidos pelo princípio da direção coletiva, podem ou não 
institucionalizarem-se na forma de associações, cooperativas ou 
outra forma de empresa social. Dada a importância da manutenção 
das relações já estabelecidas durante o período de acampamento, os 
critérios de nucleação devem ser definidos pelas famílias, devendo o 
sorteio da localização dos lotes respeitar o existente para evitar a 
desagregação e facilitar a cooperação. (SCOPINHO,2009, p. 261). 

 

                                                 
21 Os Núcleos de Base têm como principal objetivo organizar e articular os militantes e sua base, 
sendo um lugar de estudo, discussão e aplicação das linhas políticas do MST, encaminhado as 
tarefas relacionadas às lutas do Movimento e contribuindo com o crescimento político e formação 
ideológica de todos os trabalhadores rurais ligados ao Movimento. (MST, 2009). 
22 Educação, Saúde, Produção, Financias, Formação, Cultura. Gênero  
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Na organização interna do assentamento, o núcleo de Base é garantia da 

participação da base na vida cotidiana do assentamento, mas principalmente do 

MST. Na sequência, podemos visualizar um núcleo de base reunido. 

 

Figura 7: Reunião núcleo de base Olga Benário  

 

Fonte: Acervo do pesquisador.  

 
 

É no contexto das reuniões que as famílias receberão os encaminhamentos 

sobre diversos assuntos (projetos, deliberação das decisões das instâncias 

superiores, e entre outras pautas) e também poderão expressar as suas 

observações e críticas para as instâncias superiores. Conforme informações da 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, 

 

Em suma, a proposta do MST para os assentamentos é criar 
comunidades onde se possa trabalhar e viver com autonomia: “[...] os 
assentamentos não são apenas uma unidade de produção. Mas, 
acima de tudo, são um núcleo social onde as pessoas convivem e 
desenvolvem um conjunto de atividades comunitárias na esfera da 
cultura, lazer, educação, religião etc. [...]”. (BRASIL, 1998, p. 26  
apud SCOPINHO, 2009, p. 262).   

 

Além da organização interna do assentamento, existe ainda uma 

Coordenação Regional e uma Coordenação Estadual. A Coordenação Regional 

possui 04 representantes do assentamento e tem por objetivo representá-lo na 
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região. Já a Coordenação Estadual tem um 01 representante a cada 500 famílias, 

mas no assentamento não há representantes da coordenação estadual.  Há, ainda, 

outras organizações dos assentados, entre eles, grupo das mulheres, de jovens, 

religiosos.  

Outra organização de suma importância para os assentados gira em torno da 

associação. Fundada em 05/11/2003, a Associação de Cooperação Agrícola e 

Prestação de Serviço em Defesa Agroecologia (ACAPA) tinha como objetivo 

fomentar as políticas públicas em torno da viabilização da produção agroecológica 

do assentamento. Essa ferramenta que os assentados criaram apresentava-se como 

potencial aglutinador das forças interna e externa na transição agroecológica que os 

camponeses estavam se desafiando a implantar no assentamento.  

 

3.1 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA NOVA IDEIA DE AGRICULTURA 
PELO MST 

  

A constituição de uma nova agricultura voltada para sustentabilidade 

ambiental, econômica e social, tem motivado diversos setores da sociedade civil. 

Não obstante, o protagonista desse novo projeto de agricultura é o MST, pois tem 

sido um dos atores principais que produz este ideal de agricultura de base 

agroecológica. Pensar em agroecologia, segundo o movimento, consiste em romper 

com os gargalos do latifúndio desse país.  

Nesse sentido, o movimento entende que a reforma agrária tem o papel 

principal no desenvolvimento da agricultura familiar-camponesa. A reforma Agrária, 

segundo o MST, se insere nos anseios da classe trabalhadora em construir uma 

sociedade mais igualitária, solidária, humanista e ecologicamente sustentável.  

Dessa forma, as propostas de transformação do campo fazem parte de um processo 

de mudanças na sociedade, da alteração do atual modelo de propriedade da terra, 

de organização da produção e da relação do ser humano e natureza. Como destaca 

Scopinho,  

Aproveitando as características da população que demanda terra, a 
proposta visa conciliar o desenvolvimento de atividades agrícolas 
com não agrícolas para solucionar problemas de emprego no campo 
e na cidade. Visa ainda criar condições para o desenvolvimento 
sócio-cultural, procurando romper com a dicotomia campo-cidade e 
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superar os estereótipos que identificam o homem do campo com o 
arcaísmo e a ignorância (SCOPINHO, 2009, p. 261). 

 
Segundo o MST (2007), a reforma Agrária tem como objetivos gerais romper 

com a estrutura da propriedade privada da terra, dissolvendo os grandes latifúndios 

que se concentram nas mãos de uma minoria privilegiada do país. Trabalhar com 

uma nova ideia de agricultura sustentável significa, acima de tudo, eliminar a 

pobreza rural e urbana, combatendo a desigualdade social e a degradação da 

natureza, garantindo trabalho para todas as pessoas, combinado na distribuição de 

renda. É nessa direção que Agroecologia vem, como elemento crucial no 

desenvolvimento da reforma agrária, garantindo a soberania alimentar e, acima de 

tudo, produzindo alimentos de qualidade e forjando desenvolvimento dos mercados 

locais, a exemplo das feiras, dos mercado municipais, mercearias, das vendas no 

varejos e entre outros setores. De acordo com o próprio movimento, 

 

A terra deve ser entendida como sendo um bem da natureza a 
serviço de toda sociedade. Um bem de todos para atender as 
necessidades de todos. Ou seja, a terra é um bem fundamental da 
natureza que não pode estar aprisionada pela propriedade privada 
absoluta, em que o proprietário faz o que quiser. A terra não é uma 
mercadoria. Ela é um fruto do trabalho humano e ninguém pode ter 
direito absoluto sobre ela. (MST, 2005, p. 9).  

 

A preservação da biodiversidade vegetal, animal e cultural, permeia a 

autonomia do agricultor familiar-camponês. Esses elementos dão ao trabalhador do 

campo a oportunidade de um desenvolvimento pleno e sustentável mediante às 

condições da agricultura-moderna conservadora.  Para o MST, a reforma agrária 

dará oportunidades de trabalho, de renda, de educação, de cultura e  lazer, 

estimulando a permanência no meio rural, em especial a permanência da juventude. 

Nesse caso, a agroecologia será um marco histórico no desenvolvimento da 

agricultura familiar-camponesa.  A permanência da juventude no campo interrompe o 

ciclo do êxodo rural existente na agricultura brasileira.   

Trabalhar agroecologia pelos assentados da reforma agrária seria uma 

maneira de construir/resgatar a essência da agricultura familiar-camponesa. O 

resgate da biodiversidade, dentre eles, a soberania alimentar, reconstruiria o 

trabalho no campo, se desvinculando das empresas monopolistas da agricultura-

moderna conservadora.  Segundo Souza (2012), as empresas transnacionais 

manipulam os agricultores, correlacionado uma dependência entre os agricultores 
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que utilizam os pacotes tecnológicos de produção. Assim, a agroecologia romperia 

com o sistema de domínio das empresas transnacionais (Bayer, Monsanto, 

Syngenta e entre outras). Para o MST, 

 

São desafios que enfrentamos hoje, o confronto com os inimigos da 
Reforma Agrária e decorrente do próprio crescimento e das 
conquistas que tivemos. Nosso crescimento e nossas conquistas fez 
que o inimigo se preparasse e qualificasse suas ações para impedir a 
luta pela Reforma Agraria. Seriamos ingênuos se ingênuos se não 
esperávamos essa ofensivas deles. Mas seremos inconsequentes, 
com nossa organização e história, se não nos desafiarmos em 
avançar ainda mais. Para cada obstáculos que eles criam a nossa 
luta, devemos recorrer à nossa capacidade de inovar nas formas de 
luta, de criar novos métodos de trabalho e organização e de 
potencializar e mobilizar as forças da classe trabalhadora. (MST, 
2009, p.11). 

 

A agricultura agroecológica perpassa a ideia de ser apenas uma produtora de 

mercadoria para abastecer a população. A construção de um conceito de agricultura 

sustentável ultrapassa os caminhos que levam à degradação do homem e da 

natureza.  A produção de alimentos livres de agrotóxico e sementes OGM 

(Organismo Geneticamente Modificado) possibilitará um avanço no desenvolvimento 

rural sustentável. Conforme Menezes (1998), permanece, portanto, o desafio de uma 

nova proposta, em bases mais equânimes e sustentáveis. No entanto, trabalhar com 

a categoria da sustentabilidade exige considerar o nível de impressão conceitual 

existente, travando-se hoje intensa disputa.   

Para o MST, a bandeira da Agroecologia, nos espaços da reforma agrária, 

será um contraponto ao agronegócio. Romperia de vez com as práticas 

convencionais de agricultura, forjando novos olhares à produção de alimentos e 

manejo do solo.  Isso porque a agricultura industrial, baseada na matriz do petróleo, 

pelo uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos e transportes, não tem futuro de 

desenvolvimento sustentável. O objetivo é retirar da natureza o máximo, sem 

preocupações aos danos ambientais e humanos que causam todas essas práticas 

degradadoras.  

São esses os pontos vitais para a construção e para a consolidação de um 

novo projeto de agricultura sustentável para o país. A Agricultura-familiar camponesa 

será o elo da construção das novas práticas agrícolas prevista para o século XXI. 

Assim, o que está em jogo é maneira de se produzir alimentos. A questão é: quem 
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vai produzir alimentos para alimentar a população das cidades? Uma agricultura 

familiar-camponesa de pequenos e médios produtores, que gera empregos, cuida da 

terra, que respeita a biodiversidade e dá vida ao campo brasileiro ou os complexos 

das transnacionais representados pelas Cooperativas Agroindustriais, com 

produções de “alimentos” à base de hormônios, venenos e com organismos 

geneticamente modificados? 

Na sequência, por meio de um quadro, destacamos os dois modelos de 

agricultura e algumas questões pertinentes a ambos. 

 

 

Quadro 1: Comparativo entre dois modelos de Agricultura  

Os dois modelos de 

produção 

Agricultura capitalista dos 

monopólios e dos 

transgênicos 

Agricultura popular-

camponesa, Agroecológica 

e/ou produção orgânica. 

1. Quem se beneficia 

desse modelo? 

As multinacionais e latifúndios; 

um modelo de produção 

agroquímico, dependente, 

excludente e insustentável, a 

longo prazo. 

Os pequenos e médios 

agricultores; um modelo de 

agricultura ecológica, com 

sementes crioulas, 

independente e sustentável, a 

longo prazo. 

2. Quem controla as 

sementes?  

São patenteadas, os donos são 

as multinacionais como a 

Monsanto, que vão cobrar 

altos preços pela tecnologia 

gerada por eles-Monopólio.  

São dos agricultores que 

produzem há dezenas e 

centenas de anos, melhorando-

as e conservando-as. 

3. Como controlar os 

inços, “pragas” e doenças?  

Monocultura: no verão, só soja, 

ou milho; no inverno, trigo.  

Equilibrando, nutrindo o solo, e 

o meio ambiente, com rotação 

de cultura, diversidade de 

plantas, uso de caldas, controle 

biológico e preservando os 

inimigos naturais.  

4. E a produtividade é 

maior?  

A justificativa é sua “alta 

eficiência e produtividade”. No 

entanto, se comparar 

quantidade obtida e emprego 

total, tem escassos níveis de 

produtividade.  

As pequenas propriedades que 

adotam a diversidade biológica 

têm um rendimento muito maior 

em termos de utilização 

eficiente de recursos e de maior 

produção por hectare.  

Fonte: Via-Campesina  (2003).  
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Portanto, foi a partir dessa conjuntura que o MST definiu que os 

assentamentos seriam espaços de lutas e de disputas de projetos de sociedade e 

principalmente de agricultura. Assentamentos de Reforma Agrária, livre das 

corporações transnacionais, permitiria a emancipação do agricultor-familiar 

camponês.  Segundo Jose Graziano da Silva (2016), diretor geral das nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), é essencial investir e criar novos 

produtos e tecnologias para apoiar os pequenos agricultores, de forma a melhorar 

sua resiliência e capacitá-los a produzir de modo sustentável.  Silva salientou, ainda, 

um maior uso da agroecologia e outras ferramentas inovadoras para erradicar a 

fome, combater a desnutrição e atingir uma agricultura sustentável. 

 
 
 

3.2  O IMPASSE NO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E A LUTA POR UMA NOVA 
FORMA DE ORGANIZAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS: ENTRE O VELHO E O 
NOVO  

 
 
O anseio de desenvolver uma agricultura que desse suporte adequado às 

necessidades básicas dos assentados fez com que o MST e os quadros orgânicos 

da organização se desafiassem em planejar e alicerçar uma Reforma Agrária que 

pudesse eliminar a pobreza rural e acima de tudo as disparidades socioeconômicas 

das famílias. No entanto, trabalhar com planejamentos de assentamentos é 

desafiante, pois as particularidades subjetivas de cada sujeito que compõe os 

núcleos dos assentamentos abarcam uma pluriatividade de elementos culturais que 

muitas vezes não são compreendidas. Bauman destaca isso: 

 
[...] contribui para pensar essa questão ao discutir as ambiguidades 
do conceito de comunidade e estabelecer a distinção entre 
comunidade ética – cujo entendimento entre os membros é natural e 
compartilhado, ponto de partida (e não de chegada) para a união, a 
despeito de todos os fatores que possam contribuir para a separação 
– e comunidade estética–cuja natureza superficial e transitória dos 
laços torna-os pouco duradouros e não cria entre seus membros uma 
rede de responsabilidades éticas e de compromissos de longo prazo. 
(BAUMAN 2003 apud SCOPINHO, 2009, p. 259, grifos do autor).  
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Desse modo, analisamos sobre perspectiva do MST de criar novas formas de 

aglutinar forças perante práticas agrícolas almejadas no início dos anos 80 e 90 até 

o atual momento.  A problemática agrária no quadro dos movimentos sociais do 

campo tem levado inúmeras interpretações, das quais são de suma importância para 

evidenciar as dicotomias presentes nas diversas correntes epistemológicas. 

Conforme pontua  Norder, 

 

A questão agrária comporta diversas conceituações e abordagens, 
dentre as quais podemos, inicialmente, destacar algumas das 
principais correntes interpretativas que predominaram no debate 
sobre o tema nas últimas décadas: a marxista, a leninista, a 
chayanoviana e a teoria da modernização agrícola. As distinções e 
afinidades entre estas três correntes já foram objeto de inúmeras 
discussões e análises. Há evidentemente divergências significativas 
entre estas diferentes abordagens, mas isso não nos permite 
desconsiderar certos pontos em comum. (NORDER, 2006, p.107).  

 
As análises de Marx, em relação ao desenvolvimento da agricultura, e as de 

Kautksty e Lênin, possuem diversas afinidades e divergências à compreensão aqui 

proposta. Ademais, trazem no arcabouço teórico contribuições de grande valia para 

a atual conjuntura da agricultura brasileira. A necessidade de olhar o passado e 

rever o presente se faz necessária para entendermos o momento histórico pelo qual  

passa a agricultura. Nesse quesito, Norder argumenta:  

 
[...] A ênfase de Marx sobre o processo de mercantilização na 
agricultura ou ainda sua avaliação sobre o potencial das comunas 
camponesas russas em uma estratégia socialista não se confundem 
com a forma de análise de Lênin e Kautsky sobre o desenvolvimento 
do capitalismo no campo, muito menos com os programas políticos 
que vieram a ser implementados (NORDER, 2006, p. 107). 

 
Segundo Tepicht (1973), os esforços para aproximar parte das formulações 

de Marx com as de Chayanov também levaram a relevantes discussões na história 

do pensamento social sobre questão agrária. Nessa mesma linha de pensamento, 

Lênin e Kaustsky debatiam sobre a suposta superioridade técnica da produção 

especializada e em grande escala à economia camponesa. Essa concepção de 

análise do desenvolvimento mantém forte aproximação da teoria da modernização 

da agricultura23.  Para Kautsky (1980), 

                                                 
23 “As teorias da modernização tanto quanto o marxismo… estão fundamentadas na concepção de 
‘integração’ ou ‘submissão’ do mundo rural e de seus atores na estrutura global do capitalismo. Em 
ambas, as tendências deterministas e centralistas prevalecem e são reificadas, obscurecendo assim 
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[...] o que impede o camponês de cooperar-se é a desconfiança em 
função de sua própria situação, ou seja, as condições de seu 
trabalho e de sua vida o isolam ainda mais do que o artesão, 
desenvolvendo menos neste as virtudes sociais. Por isso, diz que 
seria vã a tentativa de fundar-se uma sociedade de produção 
agrícola em que os participantes não apenas trocassem as 
respectivas parcelas, mas acedessem à comunidade, coisa, aliás, 
que não poderia ser imposta aos recalcitrantes. (KAUTSKY,1980 
apud LAZZARETTI, 2007, p. 105). 

 
 

Assim sendo, algumas inspirações de Lenin (1982) e Kautsky (1980) têm 

expressivas marcas no desenvolvimento da organização do MST. Segundo 

Lazzaretti (2007), Lênin, um autor comprometido com a luta proletária no interior das 

relações capitalistas de produção e com o papel do campesinato, marcou 

teoricamente o pensamento vanguardista do MST24. Essa junção do 

desenvolvimento das forças produtivas agrárias e as suas concepções de 

desenvolvimento econômico tem gerado certos antagonismos explícitos das 

correntes do pensamento agrário.  No entanto, o MST utilizou-se das diversas 

teorias sobre a questão agrária para fortalecer o desenvolvimento dos 

assentamentos rurais, com a bandeira da “coletivização” e cooperativismo dos 

espaços conquistados para reforma agrária.  

A coletivização dos trabalhos e a agroindustrialização das práticas agrícolas 

não são tarefas fáceis para se constituírem na agricultura familiar-camponesa. 

Nesse aspecto, Kautsky argumenta: 

 

Que só o proletariado vitorioso poderá tomar uma iniciativa de tal 
envergadura e estabelecer as condições que permitam a passagem 
dos artesãos e camponeses – não apenas idealmente, como hoje, 
mas de fato– à grande produção cooperativa... depois que as 
cooperativas socialistas (porque então não se poderá falar de 
cooperativas proletárias) tenham demonstrado sua vitalidade, que 
hajam desaparecido os riscos ainda hoje inerentes a qualquer 
empresa econômica, o camponês poderá perder o medo de 

                                                                                                                                                         
a natureza e o potencial de indivíduos e/ou estratégias e respostas coletivas” (LONG; PLOEG, 1989, 
p. 238 apud NORDER, 2006,p.108).  
24 Núcleo inicial de vanguarda – Reunir um grupo inicial de vanguarda deve ser uma preocupação 
básica da militância, embora não se possa pré-determinar etapas. Esse grupo é selecionado por 
critérios mínimos como clareza de rumo, firmeza ideológica, ousadia, postura democrática, 
entusiasmo, disposição... Por isso, no começo, é preferível ter uma pessoa de confiança na região, 
que muita gente na reunião. Essas “sementes” de vanguarda, escolhidas entre a gente insatisfeita, 
disponível, solidária e discreta precisam de qualificação. (Método de trabalho de base e organização 
popular, MST, 2009). 
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proletarizar-se pelo abandono de seus bens, reconhecendo que a 
propriedade individual dos meios de produção só representa um 
obstáculo a nos barrar o caminho a uma forma superior de 
exploração, obstáculo de que se desembaraçará com prazer 
(KAUTSKY, 1980, p.149).  

 

Kautsky ressalta que o camponês dificilmente se enquadraria numa 

sociedade cooperativista, devido ao enquadramento da sociedade capitalista e da 

exploração da força de trabalho e principalmente das particularidades do camponês. 

Scopinho salienta (2007) “que as divergências e a predominância dos valores 

individualistas na prática não eliminaria as desigualdades e as relações de 

subordinação típicas do trabalho hetererogerido” (SCOPINHO, 2007, p. 84).  Mas o 

desenvolvimento das forças produtivas não impediria aos camponeses de 

participarem dessas formas de reorganizar a produção. Esses foram desafios que o 

MST enfrentou no início dos anos 1980 e 1990 nos assentamentos e conteve 

diversas controvérsias nos limites das suas idealizações conduzidas nas teorias de 

Lênin e Kaustsky. Conforme o caderno de formação 11 de 1986,  

 

Os problemas que acontecem nas áreas de assentamentos são 
muitos. Seja por falta de apoio do governo, na falta de assistência, na 
falta de condições para produção, crédito, etc. Seja pelas próprias 
dificuldades de organização do trabalho, da comunidade e de toda 
produção agrícola. [...]. Desta forma consideramos esse texto de 
suma importância. Para que seja lido, discutido e debatido por todas 
as lideranças de assentamentos , pelas lideranças do movimento, 
pelos companheiros das área de assistência técnica e agentes de 
pastoral que acompanham os nossos assentamentos.[...] Sobre tudo 
tendo em vista a clara e definida linha política do MOVIMENTO SEM 
TERRA de estimular e ajudar a organizar de todas as maneiras, a 
COOPERAÇÃO AGRÍCOLA nos assentamentos, como principal 
forma de resolver os problemas econômicos, sociais , e manter os 
trabalhadores organizados nas novas comunidades. (MORAIS,1986, 
p. 2, destaques no original). 

 

Dentre esses desafios, o MST estava propondo a reorganização dos espaços 

de assentamentos na perspectiva de uma nova mentalidade da organização social 

dos assentados. Isso implicaria novos valores desses sujeitos que estavam sendo 

constituídos na coletivização dos espaços de trabalhos e convívio social.  

Dentro desse aspecto, Scopinho argumenta: 

 

Cooperativismo é um movimento social ou doutrina, cuja corrente 
hegemônica é a rochdaleana, que se caracteriza pela preocupação 
política de transformação social aceitando a idéia de que a 
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infra-estrutura pode determinar mudanças na superestrutura social. 
(SCOPINHO 2007, p. 85). 

 
O autor do caderno de formação do MST 11, Clodomiro Santos Morais 

(1986), explicita bem a preocupação na formação desses sujeitos que estariam 

desenvolvendo essas novas práticas agrícolas baseadas na coletivização. Segundo 

Morais, 

 

A consciência que surge na base do trabalho e se forma no processo 
da atividade vital concreta do homem, é a reguladora da atividade 
humana. A própria atividade adequada a objetivos é onde se revela, 
precisamente, o papel especifico do reflexo consciente da realidade. 
(MORAIS, 1986, p. 5). 

 

 Brenneisen (2002) faz uma análise de quais seriam os objetivos dos ideias 

cooperativismo/associativismo do MST Para a autora,  

Os objetivos pretendidos com a organização do cooperativismo nos 
assentamentos estão extremamente interligados e visam sobretudo à 
mudança da ideologia camponesa, construindo uma nova visão de 
sociedade, associada aos objetivos políticos de formação e liberação 
e quadros. Assim, o sistema cooperativista teria dupla função: 
viabilizar economicamente os assentamentos, paralelamente aos 
objetivos políticos, ou seja, o cooperativismo serviria de ancora 
econômica para a continuidade da luta por meio da preparação, 
liberação e manutenção de quadros que atuariam na linha de frente 
do Movimento. (BRENNEISEN, 2002, p. 72).  

  

 

Dessa forma, essas práticas de organização seriam baseadas no centralismo 

democrático25. A formação ideológica para combater os vícios e os desvios dos 

camponeses e construir novos valores, dentre eles o empreendedorismo social, 

disciplina nas ações conjuntas, o reordenamento do hábitos culturais, e entre outros 

elementos baseados no cooperativismo, no associativismo e na solidariedade 

mútua, não foi plausível no decorrer dos anos. Sobre isso, D’Incão e Roy destacam: 

 

                                                 
25 Para Lênin e sua ideia de centralismo, a história mostrou que a concepção de 
centralismo democrático permaneceu, tanto que é inteiramente usada pelo MST. No entanto, não 
permaneceu como algo feito de cima para baixo. De acordo com Domigues (2005), no 
livro “O Estado e a Revolução” de 1917, Lênin diz que a democracia dos trabalhadores tem 
que funcionar na base da mais ampla e intensa discussão antes de qualquer decisão. Para 
Domingues, as posições de Lênin mudaram. Mas na verdade, o centralismo democrático 
nunca foi uma fórmula rígida. Sempre foi uma maneira de combinar ampla discussão com 
ação unitária. Sempre levando em conta as condições concretas da realidade. Quando isso se 
transformou em uma fórmula, tornou-se “centralismo burocrático”. (LENIN; DOMINGUES   apud 
LAZZARETTI, 2007, p.110). 
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As primeiras experiências da forma constitutiva coletivista 
começaram a apresentar resultados econômicos negativos, o que 
induzia alguns analistas rigorosos a refletir sobre a inadequação 
desse modelo de agricultura empresarial orientado para a 
intensificação do capital e a redução da mão-de-obra, que era a base 
da referida produção coletiva, às condições objetivas dos 
assentamentos – de baixa capacidade de investimento e grande 
disponibilidade de mão-de-obra. (D’INCAO; ROY, 1995, p. 36). 

 

Para Scopinho (2007), essa ideologia, revestida de apelo igualitário e 

humanista, é funcional para remendar os graves problemas econômicos e sociais 

num momento histórico marcado pela presença de grandes corporações, pois 

trabalha com a ideia de que basta os pequenos se unirem para terem 

força. Porém, outro fator, segundo Carvalho (1998),  

 

[...] que impede muitas vezes a organização coletiva nos 
assentamentos é o de ordem subjetiva. Os sem-terra, após serem 
assentados, veem a possibilidade de se livrarem da situação de 
subalternidade de antes, quando tinham patrão, através da posse do 
lote individual. Esse desejo de ser liberto de ser liberto é perpassado 
pela organização do lote através do trabalho familiar. [...] somando-
se essas restrições subjetivas àquelas objetivas, constata-se que a 
possibilidade de o associativismo econômico colaborar na gestão 
interna dos assentamentos e na potencialização do trabalho nas 
áreas é ‘subliminarmente afastada’” (CARVALHO, 1998 apud 
LAZZARETI, 2016, p. 74).  

 

Christoffoli também ressalta outros elementos que colaboram para 

desestabilizar os projetos de desenvolvimento dos assentamentos: 

 

O associativismo, condição para sobrevivência dos camponeses na 
produção, não conseguiu alcançar níveis elevados de abrangência, e 
muitas iniciativas se viram inviabilizadas por dificuldades de acesso a 
capitais e tecnologias adequados, bem como por carências de 
gestão26. O fato da base social assentada sobreviver em unidade 
econômicas privadas, organizadas sob a lógica da produção 
camponesa artesanal, e como risco crônico de inviabilidade, conduz 
à manifestação de comportamentos ideológicos típicos de economia 
artesanal que dificultam a organização de unidades econômicas 
cooperativas de larga escala e com eficiência empresarial compatível 
com a demanda para sobreviver frente à competição da agricultura 
brasileira. (CHRISTOFFOLI, 2015, p. 7).    

 

                                                 
26 Segundo Christoffoli, essas carências manifestaram tanto na esfera da autogestão pelos 
trabalhadores associados, como também pelas dificuldades de fazer frente aos padrões de eficiência 
e eficácia nos mercados capitalistas. (CHRISTOFFOLI, 2015).  
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Nesse sentido, “A Questão Agrária”, de Kaustksty, idealizada pelo MST, 

baseada no cooperativismo e na coletivização da produção em grande escala, não 

teve sucesso no projeto idealizado. Conforme análise no decorrer histórico, vários 

fatores foram decisivos no fracasso desse projeto de coletivização e cooperativas 

dos assentamentos rurais da reforma agrária. Para Scopinho (2007), por esse 

motivo, o cooperativismo, como modelo organizativo, vem perdendo lugar na agenda 

do MST. Todavia não podemos negar que tiveram algumas experiências exitosas no 

decorrer dos anos 80 e 90. Porém, muitas fracassada no âmbito de acesso do 

desenvolvimento social e econômico das famílias. Lazzaretti (2016) ressalta que 

quando as associações/cooperativas são criadas de fora para dentro, são bastante 

remotas as possiblidades de sucesso de tal empreendimento.  

A própria história ensina-nos a interpretar os erros e os equívocos cometidos 

no passado. Ademais, como a dinâmica das relações sociais mudam e se codificam 

no presente, o MST também se modificou ao longo dos anos. Muitos embates 

políticos e lutas foram travados nos seus 32 anos de existência, lutas pela 

democratização da terra e o fortalecimento da reforma agrária, bandeira essa que 

protagonizou diversos embates e conflitos com os latifundiários enraizados pela 

política agrícola brasileira.  Scopinho destaca, 

 
Neste aspecto, o cooperativismo desenvolvido pelo MST não se 
diferencia do cooperativismo tradicionalmente desenvolvido no Brasil. 
Se há uma diferença, ela está na tentativa de rever o modo de 
organização da produção, incorporando os princípios da 
agroecologia e da cooperação [...] a cooperação, enquanto prática e 
processo social que contribui para  organizar o trabalho e a vida 
cotidiana resgatando  valores , tradições e práticas mutualista, até 
por força das inúmeras necessidades enfrentadas no cotidiano, vêm 
ganhando força [...] a ideia de cooperação ocupa um lugar tão 
importante quanto à de agroecologia como matriz  e método do 
processo organizativo. (SCOPINHO,2007, p. 88-90). 

 

A necessidade de mudança na reorganização dos novos assentamentos a 

partir do ano 2000 tem como bandeira do MST uma nova política de organização 

que não seria mais baseada na coletivização e na cooperativização das práticas 

agrícolas desenvolvidas nos assentamentos. Porém, a forma de se produzir 

alimentos seria a nova bandeira de luta do MST, voltada para produção de alimentos 

agroecológicos, situação essa em que os espaços de reforma agrária 
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seriam/deveriam ser protagonistas de um novo ideário de reforma agrária. É nesse 

sentido que, conforme destaca Scopinho, 

 

Cooperar é, então, mais do que organizar cooperativas. É, 
sobretudo, ação organizada com base em valores mutualistas que se 
transforma em um importante recurso para superar as dificuldades 
decorrentes da insuficiência de políticas públicas, especialmente 
agrária e agrícola, que possibilitem ao trabalhador rural produzir e 
reproduzir-se no campo. Deste modo, a cooperação apresenta se no 
ideário do MST como um meio de sobrevivência e resistência e não 
um fim em si mesma.  (SCOPINHO, 2007, p. 88). 
 

 

A reorganização passaria pela mudança dos métodos agrícolas, voltados para 

um modelo de agricultura sustentável e combativa contra o modelo do Agronegócio 

e dos complexos agroindustriais. Para Scopinho (2007), é necessário dar outro 

significado ao trabalho rural, revendo o modo de organizar a produção, para não 

reproduzir o modelo agropecuário tradicional. Essa bandeira, que foi alicerçada no 

IV Congresso, o qual prescreveu um novo paradigma para o MST, estava forjada 

junto aos assentados e acampados da reforma agrária. Conforme linhas políticas do 

IV congresso, 

Construir a unidade no campo e desenvolver novas formas de luta. 
Ajudar a construir e fortalecer os demais movimentos sociais 
existentes no campo, especialmente o MPA (Movimento dos 
Pequenos Agricultores). Combater o modelo das elites, que defende 
os produtos transgênicos, as importações de alimentos, os 
monopólios e as multinacionais. Projetar na sociedade a reforma 
agrária que queremos para resolver os problemas de: trabalho, 
moradia, educação, saúde e produção de alimentos para todo povo 
brasileiro. Desenvolver linhas políticas e ações concretas na 
construção de um novo modelo tecnológico, que seja sustentável do 
ponto de vista ambiental, que garanta a produtividade, a viabilidade 
econômica e o bem estar social. (IV Congresso Nacional do MST, 
2000).  

 
Essas linhas políticas definidas no IV Congresso Nacional do MST tiveram 

com princípio a definição de uma nova matriz tecnológica de produção. Scopinho 

(2007) afirma que a orientação é colocar a tecnologia a favor do homem e não o 

contrário. Portanto, o conceito de Agroecologia fica evidente no V Congresso 

Nacional do MST realizado no ano de 2007, a partir de um olhar holista em relação 

às novas formas de organizar a luta pela terra e pela organização da produção de 

alimentos livres de transgênicos, destacando a Agroecologia como linha de frente de 

seus princípios. Esses princípios são destacados a seguir: 
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Lutar para que a produção dos agrocombustíveis esteja sob o 
controle dos camponeses e trabalhadores rurais, como parte da 
policultura, com preservação do meio ambiente e buscando a 
soberania energética de cada região.  Defender as sementes nativas 
e crioulas. Lutar contra as sementes transgênicas. Difundir as 
práticas de agroecologia e técnicas agrícolas em equilíbrio com o 
meio ambiente. Os assentamentos e comunidades rurais devem 
produzir prioritariamente alimentos sem agrotóxicos para o mercado 
interno. (V Congresso Nacional do MST, 2007).  

 
   

Essa proposta de se construir um ideário de organização nos espaços 

conquistados para a reforma agrária se constitui um desafio para o MST.  A 

necessidade da reorganização dos assentamentos demandava um novo conceito de 

reforma agrária, que incorporaria a Agroecologia. A luta pela conquista da terra 

estava entrando em novos patamares de disputas, contra o modelo hegemônico do 

Estado capitalista. Não bastava a distribuição de terras pelas políticas 

compensatórias de reforma agrária; era necessário um novo jeito de se trabalhar na 

terra. Ou seja, era imperativo romper com o paradigma de agricultura conservadora. 

Para Lowy, “não somente do ponto de vista estritamente econômico [...], mas 

sobretudo considerando a ameaça de destruição do equilíbrio ecológico do planeta 

pela lógica produtivista do capital” (LOWY,1997, p.27).    

A questão ambiental torna-se a “chave” de embates contra o modelo do 

agronegócio para o MST e os movimentos sociais do campo. Nesse sentido, a 

perspectiva de consolidar nas suas bases uma agricultura Agroecológica sem uso de 

produtos químicos nos assentamentos seria a nova forma de lutas. Porém, romper 

com esses paradigmas de agricultura convencional requereria cuidados e desafios 

para os camponeses organizados.  Conforme Oliveira et al., 

 

No Brasil, o desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo 
gestou também, contraditoriamente, latifundiários capitalistas e 
capitalistas latifundiários. [...]. A incansável luta pela pelo acesso à 
terra no Brasil, tem esta dimensão da modernidade incompreendida 
pela elite latifundiária e por parte da intelectualidade brasileira. 
(OLIVEIRA et al.,  2004, p.4). 
 

 
Essa contradição do desenvolvimento rural constituiria a base da 

consolidação de uma nova racionalidade ambiental para os espaços agrários e 
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urbanos. No entanto, a Agroecologia remeteria essa nova morfologia dos espaços 

agrários. Isso construiria o novo rural, rompendo com os gargalos históricos e 

desiguais de desenvolvimentos social e econômico. Oliveira et al. salientam: 

 

[...] a ideologia das classes populares no campo defende , ainda que 
timidamente e de maneira dispersiva , que a pequena propriedade 
rural , as iniciativas  de exploração comunitária ou associada a terra, 
os assentados em projetos governamentais de  reforma agrária , os 
agroextrativistas , as pequenas  e micro iniciativas rurais de  
beneficiamento de produtos agropecuários e florestais, as 
comunidades quilombolas, a diversidade de cultivos e criações, a 
sustentabilidade ecológica , entre tantas outras formas de convívio 
social  e de relação harmoniosa e sustentável com as pessoas e a 
natureza, são as trilhas mais adequadas para democratização e 
socialização da riqueza e da renda rurais. (OLIVEIRA et al., 2004, p. 
42).  

 

Nessa perspectiva, as mudanças dos métodos de organizar os 

assentamentos seriam constituídas de uma nova concepção de reforma agrária. 

Assim, o MST juntamente com várias entidades de classes organizadas, buscaram 

elementos para forjar a consolidação da ruptura do modelo atual de agricultura 

excludente e expropriadora dos recursos naturais. Para o movimento, 

 

Os assentamentos são territórios de disputas permanente entre as 
forças políticas econômicas que representam os interesses do 
projeto do capital na agricultura, que historicamente utilizaram o 
trabalho escravo, apropriação privada da natureza, dos recursos  
naturais, e do Estado brasileiro  para impor seu projeto; e a nova 
força social que disputou espaço e conquistou território , é que tem o 
desafio de implantar o novo projeto econômico , político, social, 
organizativo, educacional, etc., que expresse a organização dos 
assentamentos do MST. (MST, 2009, p. 44).  

 

A reforma agrária nos assentamentos do MST tem como garantia a 

sobrevivência das práticas sustentáveis de agricultura, principalmente no resgate da 

cultura camponesa, elemento crucial para os povos campo. O fortalecimento dessas 

novas formas de organizar os espaços de assentamento reforçará os vínculos dos 

assentados com a sociedade, e vice-versa. A produção e a reconstrução desses 

novos valores camponeses e o fortalecimento das práticas agroecológicas 

impulsionaram o desenvolvimento econômico das famílias camponesas assentadas. 

Para Lazzaretti ,  
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Pensamos que o movimento possa ser o grande intermediário da 
construção de saídas econômicas e sociais que busquem a melhoria 
da qualidade de vida dos assentados através de projetos alternativos 
de produção agrícola que priorizem não apenas a subsistência, mas 
também a possiblidade de tornarem-se competitivos no mercado e, 
acima de tudo, superarem práticas clientelistas e autoritárias 
constituintes da sociedade rural brasileira. (LAZZARETTI, 2016, p. 
83-84). 

 

Segundo Esquerdo, Bergamasco e Oliveira ,  

 

O modelo de desenvolvimento historicamente adotado no Brasil que 
concentra terra e renda, com práticas de monoculturas voltadas à 
exportação, aliado a uma lentidão para a realização da reforma 
agrária, perpetuam a situação da pobreza no meio rural, agravando o 
quadro de insegurança alimentar e nutricional. Porém, verifica-se que 
a reforma agrária, apesar dos limites das políticas públicas no meio 
rural, aponta para a perspectiva do homem do campo ter seu próprio 
local de moradia, ter seus filhos estudando, trabalhar na sua própria 
terra, produzindo alimentos e gerando renda para a família. Apesar 
de haver precariedade em muitos assentamentos já instalados como 
falta de estradas adequadas, de postos de saúde, percebe-se que as 
famílias assentadas acreditam que suas vidas melhoraram depois 
que entraram nos assentamentos, uma vez que possuem a sua 
própria moradia, conseguem colocar seus filhos na escola e podem, 
ao menos, produzir para o seu próprio sustento, garantindo sua 
segurança alimentar e nutricional. Nesse sentido, a reforma agrária 
vem reafirmar ser uma política de inclusão social. (ESQUERDO; 
BERGAMASCO; OLIVEIRA,2013, p.16). 

 

No entanto, para que isso se efetivo, Lazzaretti afirma que 

 

[...] necessita-se de um projeto que tenha como central a melhoria da 
qualidade vida nos assentamentos, pois sem ela será impossível 
pensar-se em mudanças e em produção de ações coletivas de 
formas permanente. É claro que está melhoria da qualidade de vida 
deve passar por condições não predatória em termos de 
desenvolvimento rural. Isto quer dizer que o desenvolvimento deve 
passar por uma sustentabilidade agroecológica e, acima de tudo, por 
experiências que respeitem o sentido dado por cada agricultor na 
tarefa de construir uma agricultura familiar centrada em marcos 
diferenciados do cunho capitalista, que tem crescido a cada ano o 
meio rural brasileiro através do incentivo ao agronegócio. 
(LAZZARETTI, 2016, p. 84-85).   

 

Nesse sentido, para o MST (2009), os assentamentos, em sua maioria, estão 

localizados em grandes regiões e a aproximação entre eles possibilita implantar um 

conjunto de iniciativas econômicas que podem dinamizar a produção e a economia 

de uma região. (Portanto, o Plano de Assentamento Ander Rodolfo Henrique se 



 

 

 

98 

desafiou  em se  estruturar  nas novas bases de agricultura sustentável dentro dos 

parâmetros da agroecologia. Porém, diversos elementos surgiram no decorrer do 

anos e impasses sobre essa perspectiva de um assentamento estruturado na matriz 

agroecológica. Essas e outras vicissitudes foram elencadas nas seções seguintes 

para melhor entendermos a problemática que se desenhou neste assentamento. 

 

3.3 AS TRAJETÓRIAS SÓCIO-HISTÓRICAS E CULTURAIS DAS FAMÍLIAS 
ASSENTADAS 

 

A formação sócio-histórica e cultural das famílias camponesas localizadas no 

assentamento Ander Rodolfo Henrique tem suas particularidades com os demais 

assentamentos da região Oeste do Paraná. Por mais que sejam oriundas de outros 

espaços de acampamentos do MST, as condições sócio-históricas são semelhantes 

no tocante ao processo de lutas e de exclusão do desenvolvimento econômico do 

sul do país, na perspectiva de conquistar uma terra para sobreviver e alicerçar raízes 

com suas famílias.  

Essa luta emerge nos meados dos anos 1998 no município de Cascavel - PR, 

mais precisamente no complexo da fazenda Cajati. Nesse espaço se concentrou 

uma ocupação desse latifúndio com proximamente 2.000 mil famílias de agricultores 

campesinos oriundos de diversas regiões do estado Paraná e muitos do Paraguai, 

os “chamados “Brasiguaios”.  

A ocupação da fazenda Cajati, em 1998, deu origem a formação sociocultural 

do assentamento Ander Rodolfo Henrique. Esse acampamento, com uma 

diversidade cultural, de costumes, sotaques (maioria dos brasiguaios dominam três 

línguas; Português, Espanhol e Guarani) e diversos outros elementos, é 

caracterizado por uma pluralidade  de elementos culturais do povo campesino que 

está na busca de um sonho perdido e na reconstrução de uma nova vida. Essa 

miscigenação de elementos culturais de um povo sofrido, que passaram por diversas 

experiências de sobrevivência das idas e vindas das lutas contra o capital, 

transformou-se numa bandeira de luta pelos mesmos objetivos, ou seja, lutar pela 

mudança da estrutura agrária e pela mudança social. 

Após a concentração de meses nesse acampamento, os camponeses 

passaram por um processo de organicidade e uma formação sócio-política para o 
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entendimento da luta contra o latifúndio. A direção do MST decidiu, então, ocupar 

mais um espaço do complexo Cajati, denominado Fazenda Bom Sucesso.  Após 

identificar o espaço onde seria montado o acampamento, cerca de 500 famílias 

foram deslocadas para fazer a ocupação da Fazenda Bom Sucesso do complexo 

Cajati. Essa ocupação (27/08/1998) foi marcada por conflitos entre seguranças da 

fazenda, os chamados “Jagunços”. Resistindo à pressão posta pelos jagunços, os 

sem-terra campesinos conseguiram entrar e ocupar o espaço para montar 

acampamento.  

Logo após a ocupação, as famílias começaram a construir os seus barracos 

para se proteger dos perigos iminentes do latifúndio. O acampamento consolidou-se 

com aproximadamente 1.000 famílias.  Esse acampamento ficou denominado 

Dorcelina de Oliveira Folador27. Após meses de conflito e guarnição do espaço 

ocupado pelas famílias sem-terra, muitas famílias desistiram por causa da 

precariedade do espaço e por medo causados pela violência dos seguranças, 

“jagunços “da fazenda.   

O acampamento Dorcelina Folador foi um espaço de socialização e de 

integração de diversos valores culturais e sobretudo da consolidação de uma 

identidade de Sem-Terra.  A reformulação de novos valores culturais num espaço no 

qual cada grupo de famílias carregava uma carga de princípios constituídos ao longo 

dos anos, foram se misturando aos mais variados hábitos e valores culturais. A 

miscigenação da cultura camponesa estava em efervescência. O resgate da 

pluriatividade e o convívio do dia a dia com diversos elementos culturais, que estava 

muitas vezes, entra  em “choque” com outra cultura, reformulou hábitos e maneiras 

de agir do sujeito que estava em construção. As particularidades continuavam a 

predominar, mas a identidade Sem-Terra estava se consolidando.  

                                                 
27 Dorcelina nasceu no Paraná, em 1963, e foi assassinada em Mundo Novo, MS, com apenas 36 
anos de idade, na varanda de sua casa, no dia 30 de outubro de 1999. Dorcelina iniciou sua luta 
social na pastoral da juventude, nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da terra e na 
pastoral familiar, foi líder do movimento sem-terra, militante do PT, e prefeita do povo no mais 
autêntico sentido da palavra. Símbolo da resistência contra a corrupção, amante da natureza, 
lutadora pela reforma agrária.  Irradiava coragem e esperança.  Eleita prefeita numa vitória popular 
que enfrentou as ameaças do latifúndio e do narcotráfico, mereceu mais de 80% de aprovação 
popular. Tem sido definida como eficientíssima “deficiente (pela poliomielite), mãe militante da vida e 
da ética, alegre e intensa, autodidata, artista plástica, educadora, verdadeira, solidária, cristã.”   
Recebeu o prêmio Marçal de Souza de 1999. Fonte: irmandadedosmartires.blogspot.com.br  
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Após dois anos de lutas e embates nessa ocupação e o enfrentamento contra 

o latifúndio, o MST verifica a possiblidade de fazer mais uma ocupação de terra. A 

ocupação seria na fazenda localizada em Diamante D´Oeste-Paraná, área que 

estava em negociação com o governo do Estado. Para acelerar a negociação dessa 

área, o MST discutiu  com sua base a ocupação do  latifúndio. Novamente ressurge 

mais uma discussão, quais famílias camponesas fariam a ocupação dessa fazenda, 

“denominada fazenda COMIL”, que tinha como proprietário Ruvilio Mascarello, dono 

de uma grande fábrica de carrocerias de ônibus em Cascavel-PR. 

Nesse sentido, reuniões ocorreram no acampamento para verificar quais 

famílias iriam para Diamante D`Oeste fazer aocupação desse novo espaço para 

futura desapropriação da área. Assim, chegou-se ao consenso que cerca de 75 

famílias iriam se deslocar para Diamante D´Oeste para prosseguirem com a 

ocupação, que ocorreu  em 11 de setembro de 2001. As setenta e cinco famílias 

ocuparam a entrada da fazenda Comil, permanecendo acampadas na beira da 

Rodovia Coluna Prestes. Era um período de muitas preocupações, principalmente 

de como seriam os próximos passos para o enfrentamento e para os embates contra 

o latifúndio. Na sequência, é possível visualizar no mapa a localização do 

acampamento. 
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Figura 8: Localização do Assentamento Ander Rodolfo Henrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

 

Fonte: PDA, 2003. 

Durante esse período, os munícipes de Diamante D´Oeste, ficaram com 

várias dúvidas em relação aos integrantes do MST estarem acampados a beira da 

rodovia. A imagem negativa que a mídia construiu e manipulou repercutiu 

imediatamente na população. Como toda imagem é construída por meio de relações 

sociais, as famílias camponesas começaram a se relacionar com população do 

município, principalmente com comércio, rompendo com negatividade e receio da 

figura do Sem-Terra. 

Os acampados permaneceram durante um ano à beira da rodovia, sofrendo 

pelo constante perigo dos carros e caminhões que passavam em alta velocidade. No 

dia 05 de setembro de 2002, ocorreu o atropelamento de uma criança do 

acampamento. Esse acidente causou grande impacto na família da criança e uma 
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comoção dos acampados.  Após o acidente e a morte do menino Ander Rofolfo 

Henrique (filho de acampados), e os descasos das autoridades em acelerar a 

desapropriação da área, decidiram ocupar definitivamente a fazenda Comil no dia 09 

de setembro de 2002.  

Rompendo, então, as cercas que distanciavam os sonhos, as famílias 

alicerçaram seus barracos ao lado da sede da fazenda, consolidando o 

acampamento onde no futuro seriam assentados. E nesse mesmo ato de ocupação 

decidiram o nome do assentamento seria uma homenagem ao pequeno Ander 

Rodolfo Henrique, que falecera às margens da rodovia.  

Na sequência, é possível visualizarmos o acampamento, ao lado da antiga 

sede da fazenda. 

 

Figura 9: Acampamento ao lado sede da antiga fazenda Comil  

 

Fonte: PDA (2003). 

 

Logo após um ano acampamento dentro da fazenda Comil, a área foi 

desapropriada para fins de reforma agrária, no dia 24 de setembro de 2003. Toda 

essa configuração que narramos constituiu o cenário sociocultural das famílias, 

oriundas de diversos regiões do sul país, além de brasiguaios, que juntas 

constituíram a comunidade de assentados, que, por sua vez,  passaram por diversas 

ocupações de terras até serem assentados.  
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Nesse espaço se consolidaram as famílias que seriam assentadas no futuro 

assentamento “comunidade” Ander Rodolfo Henrique. Famílias camponesas cujas 

identidades sofreram um processo de transformação. Segundo Bauman (2005), a 

questão da identidade não pode mais ser tratada pelos instrumentos tradicionais de 

entendimento. Faz-se necessário desenvolver uma reflexão mais adaptada à 

dinâmica do transitório, que se impõe sobre o perene. O multiculturalismo existente 

no assentamento caracteriza-se pela face de uma comunidade cuja  junção de 

valores prevalecera na construção desse espaço social e comunitário. 

 Bauman (2005) afirma que a comunidade representa uma sensação boa de 

pertencimento, e transmite a ideia de proteção. Nesse sentido, as disparidades 

socioculturais existentes deram lugar ao aconchego de estar entre os membros do 

assentamento. A segurança que o espaço de assentamento proporciona após a 

conquista do latifúndio nem se compara aos tempos cruéis vividos nos períodos de 

acampamentos.  

As particularidades de cada núcleo familiar camponês que construiu   o 

assentamento demandam análises ponderadas e minuciosas para entendermos os 

condicionantes do processo da subjetividade e de objetividade de cada sujeito. 

Oriundos de várias regiões do Rio Grande Sul, passando por Santa Catarina e 

Paraná e pelo país vizinho, o Paraguai, nos mostra como aculturação ou 

enculturação predomina dentre os sujeitos. Desse modo, salienta Levi-Strauss 

(1967), precisamos aprender a “ler” (descodificar) e “escutar” (entender) a cultura 

local para desmistificar o que está por detrás de diversas manifestações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

104 

 

4 A AGRICULTURA AGROECOLÓGICA COMO PRÁTICA DE SOBREVIVÊNCIA E 
RESISTÊNCIA NO ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE 

 
 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS RUPTURAS E/OU CONTINUIDADES DAS 
PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS: UMA INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 

 
 
 

A construção de um assentamento com bases agroecológicas se sucedeu por 

meio de diversos elos para se edificar a proposta de um território livre de agrotóxicos 

e sementes transgênicas. A proposta se concretizou como um marco histórico de 

lutas do MST em implantar um assentamento livre do modelo vigente de agricultura 

mercadológica movida pelo aparato do agronegócio. A transformação, de um 

latifúndio em um espaço voltado para sustentabilidade social e ambiental, teve 

impacto no meio rural da região oeste do Paraná.  

Nesse sentido, o assentamento protagonizou o primeiro território com adesão 

de 100% dos agricultores com práticas agroecológicas.  A junção de um “novo” 

modo de se trabalhar na agricultura despertou interesse de vários outros órgãos e 

entidades em pesquisar e fomentar pesquisas relativas às práticas agroecológicas 

no assentamento.  

No decorrer dos anos, conforme salientado nos capítulos anteriores, diversos 

problemas e situações conflitantes permearam a construção do projeto em 

agroecologia. A agroecologia tornou-se a ferramenta de disputa de espaço e 

território na região. O MST despertou os inimigos ocultos da região Oeste do 

Paraná. Segundo Santos (2011), 

 

 [...] esta decisão tem gerado um grande embate ideológico, entre o 
modelo do agronegócio e a proposta da agroecologia. Em se 
referindo à região Oeste este embate se dá de forma mais acirrada 
devido principalmente à caracterização produtiva regional, a qual 
está voltada prioritariamente para a produção em escala priorizando 
as commodities de grãos para exportação.  (SANTOS, 2011, p. 45, 
grifo no original).  
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O projeto de agroecologia no decorrer dos anos foi desvinculando-se do seu 

sentido crucial da proposta, que era de dar autonomia aos assentados campesinos, 

e passou a ser um entrave de desenvolvimento econômico para as famílias 

assentadas. Os impasses e as impossibilidades de aglutinar forças por meio das 

políticas públicas e acessibilidades de uma eficaz assistência técnica conduziu ao 

fracasso o projeto de assentamento agroecológico. A ruptura se concretizou com o 

definitivo desligamento das famílias camponesas com o projeto do PDA em 

agroecologia.  

Após o rompimento desse projeto, que seria a chave de acesso para a 

construção de um novo paradigma de agricultura, os inimigos da reforma agrária, 

representados pelos complexos agroindustriais, adentraram no assentamento com 

os chamados pacotes tecnológicos. Para melhor entendermos a realidade do 

assentamento Ander Rodolfo Henrique, fizemos uma problematização dos espaços 

que permeiam o assentamento e sistematicamente apresentamos as condições de 

como estão vivendo os assentados após a ruptura das práticas agroecológicas.  

 

4.2 O CAPITALISMO RONDANDO AO REDOR: O PAPEL DAS AGROINDÚSTRIAS 
NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DENTRO DO ASSENTAMENTO 

 
 
A região oeste do Paraná é um polo da representação da moderna 

agricultura, chamado “Agronegócio28”. As chamadas Agroindústrias, representadas 

pelos complexos agroindustriais da região, controlam e manipulam toda cadeia 

                                                 
28 O Oeste do Paraná tem, entre as principais cidades, Cascavel, com 312.778, Foz do Iguaçu, com 
263.782 e Toledo, com 132.077 habitantes. A região possui uma das maiores frotas automobilísticas 
do País com 750 mil veículos, uma média de um carro para cada grupo de 1,7 morador. A renda per 
capita do Oeste do Paraná chega aos R$ 24 mil (US$ 6.315, considerando o dólar a R$ 3,80), 
superior em cerca de R$ 1 mil em comparação à média nacional. O Oeste é referência nas áreas do 
agronegócio [...] Mas é na produção de grãos, e de sua transformação em proteína, que a região é 
destaque no mundo. O Brasil produziu na safra 2013/2014 196,7 milhões de toneladas de grãos 
(soja, milho, trigo, feijão, entre outras). O Paraná, sozinho, respondeu por 19,4% desse total, ou seja, 
38 milhões de toneladas. O Oeste, por sua vez, teve uma participação de 27% da produção agrícola 
do Estado. Atualmente, mais de 85% da soja e mais de 90% do milho que a região produz são 
transformados em proteína animal, principalmente frango, o que faz do Oeste o campeão brasileiro 
em produção e em exportação desse tipo de carne. As cooperativas constituídas a partir da década 
de 1970, as cooperativas agropecuárias deram e ainda dão forte impulso à economia regional. As 
cinco maiores são C. Vale (sede em Palotina), Lar (Medianeira), Copacol (Cafelândia), Coopavel 
(Cascavel) e Copagril (Marechal Cândido Rondon). Anualmente, as cinco figuram entre as maiores e 
melhores empresas do agronegócio brasileiro, segundo publicações especializadas. Juntas, elas 
faturaram R$ 13 bilhões em 2014 e deverão alcançar cifra próxima dos R$ 15 bilhões no atual 
exercício. Fonte: www.itaipu.gov.br  

http://www.itaipu.gov.br/


 

 

 

106 

produtiva dos agricultores. O controle dos espaços geográficos e econômicos são os 

meios de massificação do modelo hegemônico de agricultura baseado nas escalas 

do produtivismo mercantilista.  

A cadeia produtiva perpassa a escala de compra e venda. Esses complexos 

agroindustriais, vinculados às chamadas “cooperativas”, representam o modelo de 

agricultura moderna excludente. Isso porque, de um lado, está o pequeno agricultor 

com a força de trabalho para gerir as atividades do campo, e, de outro lado, está a 

configuração do modelo de uma agricultura mercadológica baseada na 

representação das multinacionais29 que controlam o mercado de comodities e 

determinam o modelo a ser seguido pelos agricultores.  

Conforme Hartwig  et al.,  

 

[...] famílias que produziam fundamentalmente para subsistência 
comercializando o excedente passam a produzir integradas às 
empresas de forma totalmente subordinada, submetendo todos os 

                                                 
29 A multinacional Monsanto registrou lucro líquido de US$ 1,141 bilhão (US$ 2,39 por ação) no 
terceiro trimestre do ano fiscal de 2015, período que vai de Março a Maio. O valor é 32,9% superior 
aos US$ 858 milhões (US$ 1,62 por ação), obtidos no mesmo trimestre de 2014. Já a receita 
cresceu 7,7% na comparação anual, para US$ 4,579 bilhões. Para a Monsanto, o resultado é 
consequência do bom desempenho do segmento de produtividade agrícola. O balanço da empresa 
diz que as vendas de sementes tiveram alta de 5%, para US$ 3,193 bilhões. Somente com sementes 
de milho, a receita foi de US$ 1,515 bilhão, o que é um crescimento de 16%. No caso do mercado de 
soja, a Monsanto arrecadou US$ 835 milhões - uma alta de 2,3%. As vendas do segmento chamado 
de produtividade agrícola, que diz respeito a proteção de cultivos, aumentaram 14,5%, para US$ 
1,386 bilhão. Fonte: www.agrolink.com.br   
A Cargill apresentou o lucro líquido consolidado de R$ 416 milhões em 2015 e a receita líquida 
consolidada de R$ 32 bilhões, um aumento de 23% comparado ao mesmo período de 2014. A 
companhia com sede em Minnesota registrou lucro líquido de 784 milhões de dólares no segundo 
trimestre encerrado em 30 de novembro, um aumento de 41% ante o mesmo período do ano anterior. 
A receita trimestral caiu 8%, para 30,3 bilhões de dólares, na mesma comparação. Os segmentos de 
origem e processamento da Cargill e seu negócio de nutrição animal e de proteína tiveram bons 
resultados de maneira geral diante da queda dos preços para as principais culturas, incluindo milho, 
soja e trigo, os quais atingiram mínimas de vários anos durante o trimestre. Fonte: 
http://www.cargill.com.br  
A empresa norte-americana  Bunge de agronegócio Bunge reportou lucro líquido de US$ 203 milhões 
(US$ 1,30 por ação) no quarto trimestre de 2015. Em igual período do ano anterior, a empresa havia 
registrado prejuízo líquido de US$ 54 milhões (US$ 0,43 por ação). A receita atingiu a cifra de US$ 
11,133 bilhões no trimestre, representando uma queda de 15,85% ante os últimos três meses de 
2014, quando as vendas somaram US$ 13,231 bilhões. O CEO da Bunge, Soren Schroder, destacou 
que a empresa economizou aproximadamente US 100 milhões com programas de melhoria de 
performance. "No último trimestre do ano, a Bunge administrou as condições desafiadoras do 
mercado, aproveitando nosso posicionamento global equilibrado para se beneficiar das boas margens 
de processamento de soja e crescentes exportações de grãos da América do Sul". No segmento de 
agronegócios, a receita totalizou US$ 7,907 bilhões no trimestre, contra US$ 9,326 bilhões do mesmo 
período do ano passado, com uma retração de 15,21%. O volume vendido recuou 8,29%, totalizando 
33,99 milhões de toneladas. Fonte: http://www.bunge.com.br  

 
 
 

http://www.agrolink.com.br/
http://www.cargill.com.br/
http://www.bunge.com.br/
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integrantes da família a trabalhar para determinada empresa, 
atendendo aos mais rigorosos controles de qualidade, numa 
produção monocultura determinada por empresas multinacionais. 
(HARTWIG et al., 2008, p. 1).  

 

Aparentemente, essa nova configuração da agricultura representa a 

tecnificação e a adaptação da agricultura à modernidade. Mas sobre essa 

roupagem, configura-se a expropriação dos agricultores e, sobretudo, a 

desculturalização dos saberes dos povos do campo. Mediante essa realidade, nos 

deparamos como os assentamentos estão submetidos ao controle e à manipulação 

dos espaços conquistados pelas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras Sem-Terra.   

O assentamento Ander Rodolfo Henrique, com seu modelo de agricultura com 

bases agroecológicas, tornou-se uma “ilha30” no meio da agricultura convencional 

representada pelo capital internacional. 

 Segundo Novaes (2015), guiadas pelo tripé semente transgênica, 

agrotóxicos/fertilizantes sintéticos e máquinas pesadas, as corporações 

agroindustriais consolidaram uma estrutura de poder e dominação no meio rural e 

inclusive dos assentamentos. Nesse caso, após a ruptura da proposta de 

assentamento agroecológico, as unidades de produção familiar basicamente vão 

sendo dominadas pelos complexos de agroindústrias, baseados na relação central 

que gira em torno da força de trabalho como afirma afirmam Hartwig et al.: 

 

A contradição expressa na relação de trabalho no processo de 
integração denota a centralidade que o trabalho representa na vida 
das pessoas. Esse movimento na relação de trabalho integrado a 
empresas multinacionais permite ao capital a apropriação da terra, 
sem expulsar o agricultor, uma vez que a apropriação da mais-valia 

está garantida pelo capital na relação social capitalista. (HARTWIG 
et al., 2008, p. 2).  

 

As famílias camponesas assentadas que produziam uma diversidade de 

alimentos nas suas unidades de produção familiar agora estão padronizando a sua 

produção. A consequência desse processo é a perda da autonomia desses 

agricultores dentro desse modelo convencional de agricultura mercadológica que 

                                                 
30 Entendemos que nenhum lugar é igual a outro, desta maneira o assentamento, com as 
especificidades de sua organização, é como uma ilha cercado pelo sistema capitalista, bem como 
define Woortmann (1990) [...] são como que ilhas cercadas por um oceano de perigos; um mundus 
camponês cercado pelo (mundo) mundus da mercadoria, da propriedade privada mercantil 
desvinculada do trabalho, da ambição; mundo que ameaça a ordem moral, mas com a qual é preciso 
saber lidar (WOORTMANN,1990, p. 22 apud ALMEIDA, 2011, p.12). 
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está nitidamente ligado à ruptura da proposta de uma matriz agroecológica. A 

monocultura de um ou dois tipos de plantação representa o nítido controle do 

espaço da reforma agrária por essas cooperativas representantes do agronegócio 

capitalista. 

Notamos que esse aparato submete o agricultor-camponês assentado à 

obrigação de cumprir as normas e as regras mediante à fiscalização de seus 

instrutores “técnicos ou agrônomos”. Essa representação, conforme Souza (2012), 

faz com que as cooperativas agroindustriais detenham o controle do espaço 

geográfico econômico e cultural dos agricultores.  

 Para Hartwig et al. (2008), os agricultores são chamados de colaboradores e 

parceiros, porém, na organização da empresa, a ordem é vertical, de modo que os 

próprios agricultores se autofiscalizam para atender às exigências que constam nos 

contratos.  

Após a desvinculação dos assentados do PDA em agroecologia, a estrutura 

agrícola mudou completamente. A realidade do assentamento, que antes 

representava um avanço social, consiste agora numa base desestruturada das 

famílias, em que a “coordenação” da produção e direcionamento compreende as 

cooperativas agroindustriais, no caso especifico do assentamento, Cooperativa 

Agroindustrial Lar e Cooperativa Agroindustrial de Cascavel - Coopavel, ambas com 

total acesso às unidades de produção familiar. Isso pode ser comprovado no excerto 

seguinte, extraído da fala de um assentado.  

 

Eu vou ser bem sincero dizer pra você, a agroecologia... a gente 
tinha mais condições, na época que não investia em adubo essas 
coisa, hoje a gente tá um pouquinho mais quebrado. A gente andou 
pegando “uns veneno”... não tá sobrando dinheiro. ( Assentado S.A). 

 

 Essas cooperativas Agroindustriais facilitam a intermediação e o acesso dos 

pacotes agroquímicos às produções agropecuárias no assentamento. Facilitam, 

também, o acesso ao crédito e tornando-o uma relação de dependência dos 

agricultores com essas empresas cooperativadas. Nesse sentido, o papel que esses 

complexos agroindustriais tiveram foi de ter um poder decisivo no rompimento do 

projeto da matriz agroecológica.  

A relação mercadológica que esses setores imprimem ao agricultor 

dificilmente dará espaço a construção ou a possiblidade de fazer uma nova 
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agricultura sem uso de produtos químicos. Os assentados foram e são manipulados 

pelas propagandas de alta produtividade e lucratividade da produção agrícola com o 

modelo convencional. Nesse sentido, Hartwig et al. (2008)  salientam  que “o 

pequeno agricultor, por ser “dono” dos meios de produção, sente-se pequeno 

proprietário, mas está destituído da sua autonomia, assim como o trabalhador da 

cidade quando se encontra no assalariamento”.  

Essa correlação existente entre as famílias camponesas-assentadas e os 

complexos agroindustriais permeia uma nova relação do agronegócio representado 

pelas cooperativas agrícolas. O assentamento representa um núcleo de investimento 

nas bases da agricultura moderna. Para Gonçalves, nessa relação, 

 

A agricultura camponesa em projetos de assentamento emerge em 
meio às diversas formas de controle do capital em suas demais 
frações, (agrocomercial, industrial, financeiro, fundiário, nacional e 
internacional). Ao continuar dominando o processo de 
comercialização/agroindustrialização/distribuição da produção dos 
assentamentos, tais agentes realizam a drenagem da renda da terra 
que acaba produzindo o empobrecimento, a miséria, a dependência 
e até a exclusão dos novos produtores do campo. (GOLÇALVES, 
2013, p. 3). 

 

Nesse sentido, os assentados passam a vivenciar o mesmo controle nos 

espaços agrários pelo modelo do agronegócio.  A realidade das famílias assentadas 

reflete bem essa situação. Toda produção gerada no assentamento é submetida à 

venda para os complexos agroindustriais. Nessa perspectiva, Gonçalves afirma: 

 

Os camponeses assentados passam a vivenciar as mesmas formas 
de controle exercidas pelo capital no meio rural, e seu processo de 
recriação ocorre no mesmo “ambiente” (meio rural) do qual foram 
alijados aqueles que passaram da condição de produtores rurais 
para a de sem terras. (GONÇALVES, 2013, p. 3). 

 

A produção de riqueza no assentamento fica nas “mãos” das cooperativas 

agroindustriais, tornando o agricultor camponês-assentado um mero representante 

de produtos do capital internacional intermediados pelos complexos agroindustriais.  

Gonçalves (2013) ressalta: “torna-se claro que a autonomia camponesa não se 

confirma mediante o assentamento dos trabalhadores, pois a produção individual de 

riquezas pelo campesinato, no processo de circulação das mercadorias agrícolas, 

acaba sendo apropriada, em sua maior parte, pelo capital”. (GONÇALVES,2013, p. 

3). 
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Assim, fica-nos claro que os assentados, após o rompimento com o projeto de 

bases agroecológicas, ficaram submetidos à lógica do capital, mas as relações são 

ocultadas por seus intermediários, no caso as cooperativas. Por isso, as ações e o 

controle dessas empresas tornam-se imperceptíveis aos assentados. Alves, sobre 

isso, argumenta: 

Podemos identificar alguns traços cruciais da nova morfologia social 
do trabalho que surge sob o capitalismo global. Eles constituem um 
processo de conformação do sujeito humano que trabalha, 
caracterizado pela quebra dos coletivos de trabalho, captura da 
subjetividade do homem que trabalha e redução do trabalho vivo à 
força de trabalho como mercadoria. Portanto, podemos caracterizar a 
nova morfologia social do trabalho por dinâmicas psicossociais que 
implicam a dessubjetivação de classe, “captura” da subjetividade do 
trabalhador assalariado e redução do trabalho vivo a força de 
trabalho como mercadoria. (ALVES, 2010, p.10). 

 
 

As relações pré-estabelecidas descaracterizam a pertença de classe desses 

sujeitos que lutaram contra a estrutura excludente do capital. Sobre isso, Alves ainda 

salienta que esses: 

  

[...] processos de dessubjetivação de classe implicam dinâmicas 
sociais, políticas, ideológicas e culturais que levam a dissolução de 
‘coletivos do trabalho’ impregnados da memória pública da luta de 
classe [...]. Ao mesmo tempo, a ofensiva do capital significou a 
vigência da ideologia do individualismo na vida social. Desvalorizam-
se práticas coletivistas e os ideais de solidarismo coletivo. 
(ALVES,2010, p.10-11).  

 

Para o MST, as dificuldades enfrentadas pelas famílias e a desestruturação 

social devem-se pela forma que a reforma agrária é gerida pelo Estado. Essa política 

prioriza a individualização e o isolamento dos agricultores e, acima de tudo, possui 

uma precária infraestrutura (Saneamento básico, educação, estradas, postos de 

saúde, créditos, assistência técnica etc.) que gera uma menor produção e inviabiliza 

a reforma agrária.  Nessa realidade, o Assentamento Ander Rodolfo Henrique foi 

aumentando os laços de vinculações ao capital agroindustrial. Porém, essa deveria 

ser uma política do Estado, de apoiar e incentivar novas práticas agrícolas, não 

obstante, ficam à mercê da estrutura hegemônica do agronegócio. Isso pode ser 

corroborado com a fala de outro assentado: 

 

Só que hoje “tão” usando veneno até do Paraguai que é proibido, 
“cê” sabe né. até esses dias tinha um vizinho do outro lado de 
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“vocêis” lá que tinha um pomar coisa mais linda, fruta produzindo 
“opa, porque não sei o que que meu pomar tá morrendo tudo, tá 
secando” ele queria mata uma mostarda e veio o vizinho dele com 
um trator novo lá e falou “não vou lá compra o veneno pra desseca, 
não não, eu tenho veneno lá em casa”, foi lá e troxe o veneno aquele 
do Paraguai proibido e passo na terra dele, e daí ele não sabia, tava 
preocupado “ porque não sei o que tá morrendo meu pomar” daí eu 
falei “ lembra aquele veneno?... o resultado taí no teu pomar”  ele 
falou “ pior que é mesmo”.ele perdeu uns par de laranja... mais daí 
não entra na cabeça dele né. nóis temo que faze o que nós queremo,  
e o que nóis temo vontade.  (Assentado T.H).     

 

Mediante essa realidade, os assentados estão numa lógica de relações 

intrínsecas ao modelo de agricultura. Para Bergamasco et al. (2014), assentamento 

é o lugar onde as identidades são reconstruídas por uma ação deliberada de lutar 

pela terra, porém, é um campo de possibilidades entre conflitos, acomodações e 

resistências. No entanto, as acomodações são nitidamente visíveis no 

assentamento. Acomodações no sentido de lutar pela soberania do espaço e forjar 

novas relações sociais. Essas práticas e desvinculações da perda de identidades de 

classe, mediante à nova ordem de reestruturação do espaço agrícola do 

assentamento, tornou-se ponto chave para mudar a correlação de força existente.  

Na verdade, existe uma relação de fetichismo do agronegócio para com os 

assentados. Para Alves (2010), a subjetividade humana, imersa no metabolismo 

social do capital, é uma “subjetividade em desefetivação” (ALVES, 2010, p.15), 

estressada pelas teias da manipulação social. A partir desses elementos, a análise 

contida na seção subsequente buscou compreender a relação entre a ambição da 

produção do modelo de agricultura do agronegócio e como ocorreram essas 

representações nos espaços das unidades de produção familiar do projeto de 

assentamento Ander Rodolfo Henrique. A caraterização desse mapa da 

subjetividade e objetividade é de grande valia, pois decodifica a realidade, contribui 

para desferir a atual conjuntura que passam as famílias camponesas assentadas.  

 

4. 3  A AMBIÇÃO SEMEADA A MINHA VOLTA: A REPRESENTAÇÃO ENTRE OS 
ASSENTADOS SOBRE A PRODUÇÃO CONVENCIONAL E A AGROECOLÓGICA 

 
O anseio de se produzir e se obter lucros imediatos levou os assentados a 

criticar a produção com bases agroecológicas. A problemática dos espaços de 

assentamentos gira em torno da produção agropecuária, que gera renda e possibilita 
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qualidade de vida ao homem do campo.  As dificuldades encontradas no início 

levaram a um desencantamento das práticas agroecológicas. Como já salientados, 

em capítulos anteriores, o P.A se encontra-se “ilhado” nas práticas convencionais de 

agricultura.  

A perspectiva de ser assentado e conquistar autonomia financeira não estava 

sendo alcançadas com as práticas agroecológicas. A vontade de se buscar aumento 

na renda familiar e as reais condições nas quais se encontravam a estrutura e a 

realidade da fazenda ocupada não condiziam com os anseios das famílias. Isso 

pode ser observado no próximo excerto retirado da fala de um assentado.  

 

É a dificuldade, que era só capim né, na época pura capoeira, aqui 
mesmo puro colonião, era absurdo de ver, e daí agroecológico !? 
Outra nem queimar não podia, daí tú faz como, só na enxada, é, não 
sai do lugar, não adianta. (Assentado M.P).  

 

As dificuldades encontradas no início do projeto e a falta de recursos 

financeiros para facilitar o desenvolvimento da matriz agroecológica desencadearam 

um olhar para produção convencional impulsionada pelo aparato do capital 

agroindustrial.  Nesse sentido, Alves (2010) salienta que 

 

Os processos de subjetivação (e dessubjetivação) ocorrem por meio 
de signos e imagens. Os conteúdos manipulatórios têm que assumir 
a forma de signos e imagens para instaurar os tráficos intrapsíquicos. 
Por isso, os valores-fetiches, expectativas e utopias de mercado que 
constituem a inovações sociometabólicas e compõem o nexo 
psicofísico do homem produtivo do sistema de produção, assumem a 
forma de signos e imagens. Elas atuam como imagens de consumo e 
consumo de imagens e signos. Nesse caso, a imagem está 
ocupando o lugar de um discurso ideológico. (ALVES, 2010, p.16).  

 

Essa categoria forjou uma nova representação dos assentados para a 

mudarem o discurso sobre o projeto agroecológico, permeados por valores e 

princípios que não representavam até o momento. A representação do agronegócio, 

como elemento crucial de mudança e capacidade de produção, construiu espaço e 

ideais de agricultura que os assentados camponeses almejavam. A imagem e os 

signos de uma agricultura de alta produtividade com utilização de adubos sintéticos 

e fertilizantes químicos e sementes transgênicas assumiram a forma de ideal de vida 

do homem do campo. Nesse sentido, o modelo proposto pelo agronegócio alienava 
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o agricultor camponês assentado, com seus maquinários e tecnologias. Para Marx 

(1985), esse processo já no século XIX fez do capital:  

 

 Ao invés de coisa, o capital é uma relação social, relação e 
exploração dos operários (assentados) pelos capitalistas. As coisas, 
instalações, máquinas, matérias-primas etc. constituem a 
encarnação física do trabalho entre o proprietário dessas coisas e os 
operários (assentados) contratados para usá-las de maneira 
produtiva. [...]. Desvenda-se o caráter alienado de um mundo em que 
as coisas se movem como pessoas e as pessoas são dominadas 
pelas coisas que elas próprias criam. Durante processo de produção, 
mercadoria ainda é matéria que o produtor domina e transforma em 
objeto útil. Uma vez posta à venda no processo de circulação, a 
situação se inverte: o objeto domina o produtor (assentado). O 
criador perde o controle sobre sua criação e o destino dele passa a 
depender do movimento das coisas, que assumem poderes 
enigmáticos. Enquanto as coisas são animizadas e personificadas, o 
produtor (assentado) se coisifica. Os homens vivem, então, num 
mundo de mercadorias, um mundo de fetiches. Mas o fetiche da 
mercadoria se prolonga e amplifica no fetichismo do capital. O capital 
se encarna em coisa. Instrumento de produção criados pelo homem. 
Contudo, no processo de produção capitalista, não é trabalhador 
(assentado) que usa os instrumentos de produção. Ao contrário: os 
instrumentos de produção, convertidos em capital pela relação social 
da propriedade, é que usam o trabalhador (assentado). (MARX, 
1985, p.37-38).  

 

De fato, a ambição que os camponeses-assentados tinham ou tem sobre a 

produção convencional de agricultura está gerida sob uma relação de alienação da 

realidade. A Agroecologia com todo seu potencial emancipador das relações de 

exploração não estava ou não representou o ideal que os camponeses-agricultores 

assentados almejavam no momento. Entra em jogo, então, a representação do 

agronegócio para soluções dos problemas vivenciados com o projeto agroecológico. 

Os camponeses-agricultores assentados, de fato, são mercadorias de uso para o 

sistema agroindustrial, bem como as mercadorias, que no caso são as sementes 

transgênicas e seus “defensivos”, os venenos, adubos sintéticos, tratores, 

colheitadeiras de última geração e outras substancias. Nessa lógica, as mercadorias 

é quem usam a força do trabalho dos assentados como mercadoria para recriar 

outras mercadorias para os complexos agroindustriais, representado pelo capital, 

que é algo externo à sua realidade.  Segundo Alves, 
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Enfim, o processo de “captura” da subjetividade31 do trabalho vivo é 
um processo intrinsecamente contraditório e densamente complexo, 
que articula mecanismos de coerção/consentimento e de 
manipulação não apenas no local de trabalho, por meio da 
administração pelo “olhar”, mas nas instâncias sócio-reprodutivas, 
com a pletora de valores-fetiches e emulação pelo medo que 
mobiliza as instâncias da préconsciência/ inconsciência do psiquismo 
humano. (ALVES, 2007 apud ALVES, 2010, p.13). 

 
 

A coerção do capital pela inconsciência do psíquico humano leva os 

assentados do P. A. Ander Rodolfo Henrique a enterrarem-se numa relação de 

controle pelas empresas cooperativas do agronegócio, como fica expresso no 

discurso do assentado abaixo: 

Por exemplo assim, começando pelo gado, a situação assim, pra 
você “mantê” um gado livre de carrapato de berne, é muito difice, 
porque você não tem conhecimento pra gente fase, por exempro 
assim, pra banhá o gado. E nosso povo não tem essas qualidade, 
nossa região não é muito disso... e daí a questã da limpa do pasto, 
não tinha mais como mantê vaca aí. Então foi o que “desmotivô”. A 
“lavora” é outra coisa, ninguém conseguiu controla os “bichinho”, 
“mio” os bicho comia tudo. Eu acho assim, que pra própria saúde, 
bem estar da família da gente e tudo que abrange ao redor da gente 
né “cara”, e até pra... como se diz... pro equilíbrio do meio ambiente. 
(Assentado R.J). 

 

 O fato é que se eles constituem em meros instrumentos de controle geridos 

por seus organismos detentores dos meios de produção. Ao abandonarem a 

produção agroecológica no assentamento, perderam a relação de espaço e de 

tempo e são submetidos a uma lógica de valores-fetichizados do mercado 

globalizado. Como afirma Alves (2010), 

 
É importante destacar que, ao dizermos “captura” da subjetividade, 
colocamos “captura” entre aspas para salientar o caráter problemático 
(e virtual) da operação de “captura”, ou seja, a captura não ocorre, de 
fato, como o termo poderia supor. Estamos lidando com uma operação 
de produção de consentimento ou unidade orgânica entre pensamento 
e ação que não se desenvolve de modo perene, sem resistências e 

lutas cotidianas. (ALVES, 2010, p.13). 
 

                                                 
31 Ao dizermos “subjetividade”, ocultamos, no plano discursivo, uma verdade essencial: a 
subjetividade é intrinsecamente intersubjetiva. O homem é acima de tudo, uma individualidade social. 
Portanto, o discurso da “subjetividade” em si, tende a ocultar uma dimensão profunda desta “captura”. 
Isto é, ela não é apenas controle/manipulação das instâncias psíquicas do sujeito burguês, do homem 
que trabalha, apreendido como uma mônoda social, mas a corrosão/inversão/perversão do ser 
genérico do homem como ser social. Não podemos conceber o sujeito humano sem as teias de 
relações sociais nas quais ele está inserido (ALVES, 2010, p.13).  
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De acordo Alves (2010), o sociometabolismo do capital ocorre por meio do 

tráfico de valores-fetiches, expectativas e utopias de mercado. Nesse sentido, os 

camponeses assentados romperam com a produção de bases agroecológicas e 

adentraram com todo vigor para produção convencional. O mercado, na 

representação das mercadorias produtivas do agronegócio, capturou a subjetividade 

desses sujeitos e obteve o consentimento dos agricultores campesinos  na adesão 

ao modo convencional de produção mais “lucrativa” e, acima de tudo, com pouca 

utilização da força do trabalho. Os relatos abaixo comprovam essa tendência: 

 

As vezes mesmo, tu pegava a inchada, ia ali o dia inteiro carpi um 
pedaço de mandioca, quando chegava de noite tu nem dormia de 
tanta exaustão do corpo, eu acabado, aquela vez eu pesava 
sessenta quilo, ia de dia até a noite, eu não vencia cara, tinha aquela 
exaustão no corpo, por mais que tu trabalhava não vencia. 
(Assentado Q.R). 
 
Na verdade hoje se você quizê produzí agroecológico você produz, a 
única coisa... a gente não tem muita vontade de “trabaiá”. 
Agroecológico exige mais tempo teu e daí a gente “garrô” outros 
meio mais “face” (assentado S.I). 

 

Esses elementos condicionaram imagens negativas da agroecologia para 

esses assentados, como, por exemplo, o sacrifício de trabalhar de sol a sol, somente 

com uso de força braçal. Isso tudo impulsionou os agricultores campesinos 

assentados a rejeitar o modelo proposto pelo MST de assentamento agroecológico. 

As imagens de uma agricultura lucrativa e menos dolorosa capturaram o anseio 

desses sujeitos ao longo dos anos. O fetiche do agronegócio na interiorização 

desses mecanismos aumentou a angústia dos agricultores assentados a incorporar 

o discurso de agricultura convencional.  

O que ocorre nessa relação são as imagens do capital nas lentes dos 

agricultores condicionados ao obscurecimento da realidade. Essa forma de entender 

e de realizar a produção agrícola, quando não inviabiliza a pequena produção 

camponesa, causando a concentração de terras, a torna totalmente submissa a esse 

sistema, seja por meio do endividamento ou por depender de cadeias de produção e 

comercialização próprias a que devem estar atreladas (SAUER, 2010). Essas são as 

bases de controle e de manipulação da cadeia produtiva do assentamento com a 

total dependência das cooperativas agroindustriais, manipulando e forjando novos 

valores e vivências com a chamada “agricultura moderna”.  
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4.4 AS NEUROSES, OS CALMANTES E OS PESTICIDAS E O RETORNO 
ECONÔMICO MAIS RÁPIDO: ASPECTOS GERAIS DA PRODUÇÃO E DO 
POTENCIAL DOS MEIOS DE PRODUÇÃO E DO CAPITAL ECONÔMICO NO 
ASSENTAMENTO 

 
A solução econômica/ou saída para obtenção de uma renda mais elevada 

seria a volta do uso dos agrotóxicos. O “remédio” dos problemas encontradas no 

decorrer dos anos no assentamento deveria ser a utilização dos venenos, os 

chamados “defensivos agrícolas”.  Neste sentido, que os aspectos culturais 

enraizados no cotidiano deste agricultores-camponeses assentados, influenciaram 

na tomada de decisão, conforme salientado em itens anteriores.  

Os calmantes dos embates entre os assentados e a divergência com as 

regras pré-estabelecidas, constituiria utilização dos adubos sintéticos, sementes 

transgênicas e um montante enorme de uso de agrotóxicos.  Para os assentados, a 

produção só aumentaria se voltasse a produção convencional. Pois, a única saída 

para obtenção dos lucros desejados  seria utilização dos pacotes agrícolas 

convencionais. 

 
Quadro 2: Valores dos insumos agrícolas necessários para plantar um alqueire na denominada 

agricultura convencional32 
 

Tipo de 
insumo  

Descrição 
do insumo  

Dose/Alq
ueire  

Unidade  Área/Alq  Total  R$ 
Unitário  

R$ Total  

Semente  Riber 9110 
Pro 2 

2.20 PCT 1 2.2 467.00 1,027.40 

Adubo de 
Base  

10.15.10  
N. P. k  

600 Kg 1 600 1.7500 1,050.00 

Cobertura  Ureia Super.  200 KG 1 200 1,994,9 398 

Inseticida 
percevejo  

Talstar  0.50 L 1 0.5 117.00 58.50 

Herbicida  Gesaprin 
GRDA 

4.00 KG 1 4 37.80 151.20 

Herbicida  Roudup/Zap
p 

1.00 L 1 4 20.00 80.00 

Redutor PH FULLTEC  0.60 L 1 0.6 89,00 53.40 

                                                 
32 Esses dados são referentes a safra de 2015. Riber 9110 Pro 2 é a discrição de sementes 
transgênicas de milho. O total deste valor não inclui o preparo do solo, as pulverizações, as horas das 
máquinas para plantio, a força de trabalho, a colheita, o transporte dos grãos   e  outros gastos no 
decorrer da safra.  
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Fungicida 1° Authority  1.50 L 1 1.5 75,.20 112,00 

Fungicida 2° Tilt 1.00 L 1 1 88,00 88,00 

Adubo Foliar  Biomol  0.50 L 1 0.5 133.00 66.50 

      Total  3. 085,00 

Fonte:  Cooperativa agroindustrial de Cascavel- Coopavel  

 

O depoimento do assentado abaixo confirma a nova opção dos  assentados 

pela agricultura convencional: 

 

A gente se desesperou, as vacas estavam ficando sem comida né, 
que a gente ai chegar a um ponto né, que a gente ia passar fome se 
a gente não fosse, se não fizesse uma intervenção química né. Acho 
que nesta questão não ia aguenta mesmo. Não tava tirando mais 
nada né. Não ia aguenta que não tava vencendo trabalha né cara, 
até quando nos comecemos a usar era só fazer uma intervenção 
química, só até tenta controla. (Assentado T.H).  

 

 A lutas e as divergências para rompimento da proposta agroecológica 

aumentaram, pois as angústias das famílias em utilizar agrotóxicos para solucionar 

os problemas se fortificaram. A capacidade da alienação econômica, cultural e 

ambiental do capital correlaciona uma relação nebulosa da situação, como afirma 

Marx (1985), que retrata a ideologia da seguinte maneira: 

 

 A ideologia é, assim, uma consciência equivocada, falsa, da 
realidade. [...] as ideias modelam a vida material, concreta, dos 
homens, quando se dá ao contrário: de maneira mistificada, 
fantasmagórica, enviesada as ideologias expressam situações e 
interesses radicadas nas relações materiais. (MARX, 1985, p.14).  

 

Dessa maneira, foi que a ideologia do agronegócio, representada pelo capital 

agroindustrial, que forjou uma realidade de conforto, um conjunto de ideias, de 

valores e uma maneira de pensar de um grupo e pessoas para implantação e o 

rompimento do projeto agroecológico no assentamento, pois a produção 

convencional estava enraizada nos ideais de agricultura dos agricultores-

camponeses assentados, de modo que a única saída para liberdade de produção e 

autonomia financeira seria a utilização dos pacotes agroquímicos da agricultura 

convencional.   
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Nesse sentido, as bases epistemológicas33 do ser social se encontram 

subordinadas ao capital. Os assentados do P. A. Ander Rodolfo Henrique estão 

subitamente imbricados nas relações de controle da hegemonia agroindustrial. 

Porém, as neuroses34 dos assentados ultrapassam as fronteiras do assentamento, 

haja vista que a capacidade de lidar com situações que não a representavam 

acabaram frustrando os sujeitos de que alicerçam um projeto de agroecologia 

perante ao capital externo. As frustações da realidade condicionaram para realidade 

que se encontra as famílias. Cada sujeito carrega consigo um trauma de tentativa e 

de acertos no decorrer de seu percurso histórico. Isso é visível no excerto a seguir: 

 

Hoje se a gente fala de agroecologia, tem muitos assentado que já 
“ergue pra seis” cê tá loco, tem prantá com veneno! ( Assentando F.A.) 

 

 E a agroecologia, para esses sujeitos, da maneira como foram conduzidas, 

provocou conflitos de personalidade para qual a realidade deveria ser a sua maneira 

de agir e lidar com as diversas situações emblemáticas.  

 Na medicina, o calmante35 tem o poder de atuar mais sobre estados 

exagerados de ansiedade, e na agricultura utilizaremos esse termo para definirmos a 

utilização de agrotóxicos, estanho sentido de satisfazer ou diminuir a ansiedade de 

                                                 
33 No que se refere à discussão sobre os aspectos epistemológicos, parte-se dos paradigmas 
sociológicos de Burrell e Morgan (1979) e dos três eixos temáticos propostos por Bendassolli, Borges-
Andrade e Malvezzi (2010), que compõem e classificam os estudos na área da Psicologia do 
Trabalho e das Organizações (PTO) no Brasil, para proceder as articulações teóricas com os estudos 
sobre sentido(s) e significado(s) do trabalho. (SCHWEITZER e tal ,2016,p105).  
34 Neuroses são quadros patológicos psicogênicos (ou seja, de origem psíquica), muitas vezes 
ligados a situações externas na vida do indivíduo, os quais provocam transtornos na área mental, 
física e/ou da personalidade. De acordo com a visão psicanalítica, as neuroses são fruto de tentativas 
ineficazes de lidar com conflitos e traumas inconscientes. O que distingue a neurose da normalidade 
é: (1) a intensidade do comportamento e (2) a incapacidade do doente de resolver os conflitos 
internos e externos de maneira satisfatória. Fonte: http://www2.unifesp.br/     

35 Sedativo é nome que se dá aos medicamentos capazes de diminuir a atividade de nosso cérebro, 
principalmente quando ele está num estado de excitação acima do normal. O termo sedativo é 
sinônimo de calmante ou sedante. Quando um sedativo é capaz de diminuir a dor ele recebe o nome 
de analgésico. Já quando o sedativo é capaz de afastar a insônia, produzindo o sono, ele é chamado 
de hipnótico ou sonífero. E quando um calmante tem o poder de atuar mais sobre estados 
exagerados de ansiedade, ele é denominado de ansiolítico. Finalmente, existem algumas destas 
drogas que são capazes de acalmar o cérebro hiperexcitado dos epilépticos. São as drogas 
antiepilépticas, capazes de prevenir as convulsões destes doentes. Alguns deles também são úteis 
como antipilépticos.Estas drogas foram descobertas no começo do século XX e diz a história que o 
químico europeu que fez a síntese de uma delas pela primeira vez – grande descoberta – foi fazer a 
comemoração em um bar. E lá, encantou-se com a garçonete, linda moça que se chamava Bárbara. 
Num acesso de entusiasmo, o nosso cientista resolveu dar ao composto recém-descoberto o nome 
de barbitúrico. Fonte: http://www2.unifesp.br/  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
http://www2.unifesp.br/
http://www2.unifesp.br/
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certas práticas que são utilizadas. Para os camponeses agricultores-assentados, os 

venenos eram ou ainda são a solução para os problemas do desenvolvimento 

econômico. Nessa lógica, a utilização de princípios químicos satisfazia a 

necessidade de estarem pulverizando as lavouras com agrotóxicos. Conforme relato, 

muitos tinham/têm prazer de utilizar venenos nas suas propriedades (a solução para 

eles é aplicação de venenos). A ansiedade que o projeto agroecológico criou no 

assentamento, contribuiu para aumentarem as “doses de sedativos” para volta do 

uso dos agrotóxicos nas práticas culturais em suas propriedades.  

Assim, o agrotóxico é uma semente plantada na mente e no corpo do 

agricultores36, submetido a uma lógica psicossocial e de controle cultural desses 

sujeitos. Essas práticas geram construções simbólicas coletivas, como pontuam 

Araújo et al. (2013):  

Tal é o caso da representação social do agrotóxico, considerado por 
alguns sujeitos, a justo título, como “veneno”. Ao falar de 
representação social, é preciso entendê-la nos contextos históricos 
de sua construção. Com efeito, os agrotóxicos atravessam 
conflitivamente a vida do trabalhador rural. Se, de um lado, eles são 
um “veneno”, de outro, são vistos como essenciais à lavoura: sem 
eles, dada a ausência de alternativas técnicas, não se pode competir 
no mercado, não se vende o produto do próprio trabalho, enfim, não 
é possível sobreviver. Daí as estratégias cotidianas desses sujeitos, 
suas resistências e a forma como lidam coletivamente com o 
adoecer. (ARAÚJO et al., 2013, p. 403). 

 

Ressaltam os autores acima que: 

 

[...] se os trabalhadores rurais convivem com os agrotóxicos, já há 
muitas décadas, é relativamente recente o seu acesso às 
informações sobre os riscos do contato com tais produtos. Daí a 
emergência de conflitos: como sobreviver sem o “trabalho que 
mata”? É possível produzir sem agrotóxicos? Em muitos casos, a 
impotência para enfrentar a situação, devido à situação de 
vulnerabilidade psicossocial, resulta no próprio adoecimento mental, 
que não pode ser isolado do contexto em que é produzido. (ARAÚJO 
et al., 2013, p. 403). 

 

Essas relações contribuíram para o desfecho do projeto agroecológico no P.A 

Ander Rodolfo Henrique, onde os camponeses agricultores-assentados, permeados 

por relações socioculturais e por uma construção de imagem psicossocial de 

agricultura, não conseguiram ver outra solução sem utilização do “trabalho que 

                                                 
36  Ver: Araújo et a. (2013). 
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mata” os chamados defensivos agrícolas (venenos). A vulnerabilidade do projeto, 

sem os devidos acompanhamentos para dar apoio necessário nas crises neuróticas 

que os assentados tinham sobre a produção agroecológica, aumentou as relações 

intrínsecas com um olhar negativo para o sucesso desse projeto.  

Lutzenberger (2001) afirma que 

 

Problema fundamental com a agricultura moderna é que ela não é 
sustentável. Mesmo se fosse tão produtiva quanto é afirmado, o 
desastre seria apenas postergado e, então, muito pior. Se quisermos 
alimentar as massas crescentes – é evidente que devemos encontrar 
também maneiras de controlar nossos números – teremos de 
desenvolver métodos de produção agrícola sustentáveis. 
(LUTZENBERGER, 2001, p. 62).  

 
Lutzenberger (2001) salienta ainda que 

 
O agricultor moderno é apenas uma pequena engrenagem em uma 
enorme infra-estrutura tecnoburocrática que até mesmo requer 
legislação especial e pesados subsídios. Comparado com seus 
antecessores que faziam quase tudo o que estivesse relacionado 
com a produção, o processamento e a distribuição de alimentos, ele 
não é muito mais do que um tratorista e um espalhador de veneno. 
(LUTZENBERGER, 2001, p. 63). 

 

Nitidamente, essa é a realidade que se encontra no assentamento. Os 

assentados são apenas uns meros representantes do agronegócio, com seus 

tratores e pulverizadores passando venenos e semeando as sementes da morte e 

matando o solo.  A percepção da realidade está obscurecida por uma imagem de 

lucratividade com as práticas convencionais de agricultura “moderna” do sistema do 

agronegócio.  Segundo Harvey (1999), 

 

É um processo de reprodução da vida social por meio da produção 
de mercadorias em que todas as pessoas do mundo capitalista 
avançado estão profundamente implicadas. Suas regras 
internalizadas de operação são concebidas de maneira a garantir 
que ele seja de modo dinâmico e revolucionário de organização 
social que transforma incansável e incessantemente a sociedade em 
que está inserido. O processo máscara e fetichiza, alcança 
crescimento mediante a destruição criativa, cria novos desejos e 
necessidades, explora a capacidade do trabalho e do desejo 
humanos, transforma espaços e acelera o ritmo da vida. 
(HARVEY,1999, p. 307).  
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De acordo Lutzenberger (2001), “os lucros do produtor também diminuem 

constantemente com o crescente preço dos insumos e a queda do faturamento com 

as vendas” (LUTZENBERGER 2001, p. 63). A margem do produtor é muito pequena, 

mesmo se tudo correr bem. Nesse sentido, a chamada agricultura “moderna” 

mascara e fetichiza a lucratividade dos produtores. De fato, quem lucra com a 

produção nas propriedades dos camponeses agricultores assentados são os 

complexos agroindustriais, as chamadas cooperativas agroindustriais.  Sobre esses 

elementos, dedicamos a próxima seção.  

4.5 AS PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS COMO IDEOLOGIA OU UM IDEAL 
SUSTENTÁVEL? DÍVIDA MORAL OU POTENCIAL PRODUTIVO COM MAIOR 
RENTABILIDADE? 

 
 

A democratização da Terra perpassa pela distribuição de um pedaço de chão; 

significa a abertura de novos horizonte e caminhos que os agricultores-campesinos 

estão trilhando por meio das lutas e dos embates contra o modelo de agricultura 

excludente. 

 A agricultura familiar, no contexto histórico, remete ao retrocesso da dinâmica 

de desenvolvimento agrário. A agricultura brasileira não foi pensada para pequenas 

propriedades familiares, pois sua estrutura é alicerçada em tecnologias para grandes 

extensões de terras. A pequena propriedade familiar, na realidade atual, convive 

com tecnologias inadequadas à sua demanda de trabalho, pois o que existe no 

mercado agroindustrial são tecnologias para as grandes monoculturas, encarecendo 

os custos de produção e, inclusive, inviabilizando a produção agrícola. Segundo 

Guanziroli et al., “os agricultores familiares têm vantagens na gestão da força de 

trabalho, particularmente relevantes em processos de produção [...] em que exigem 

tratos culturais delicados e cuidadosos, que dificilmente podem ser compensadas 

pela firma patronal” (GUANZIROLI et al., 2001, p. 6). Assim, para os autores, 

 

[...] pode-se dizer que os sistemas complexos, ecologicamente 
equilibrados, só são viáveis economicamente se operados com base 
no trabalho familiar. [...] apropriablidade de tecnologias à produção 
familiar, tecnologia que vem se aperfeiçoando com base em 
conhecimentos científicos avançados de informática e biotecnologias 
aplicadas aos sistemas complexos. (GUANZIROLI et al., 2001, p. 6). 
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Ao analisarmos o assentamento em estudo, podemos observar que da forma 

como foi alicerçada a proposta de assentamento agroecológico, a coordenação do 

MST teve como desafio convencer as famílias a aderirem esse projeto. Trata-se de 

um projeto ambicioso conduzido “de cima para baixo”, ignorando os princípios da 

agroecologia, conforme se ilustra na literatura acadêmica (GUZMÁN CASADO; 

GONZÁLEZ DE MOLINA; SEVILLA GUZMÁN, 2000; ALTIERI, 2002; CAPORAL; 

COSTABEBER 2004; SOUZA, 2015). Como o MST teve o desafio a partir de seu IV 

congresso de impulsionar e fomentar a agroecologia em áreas de assentamentos da 

reforma agrária, coube à direção e à coordenação do assentamento problematizar 

essa nova práxis de produção sustentável.  Para o MST (2000), a agroecologia 

significa o estímulo à: 

(...) prática agrícola sem a utilização de insumos externos ao lote, 
sem a utilização dos agroquímicos. Deveremos ao longo dos anos ir 
ajustando esta forma de produzir, evitando gastar dinheiro com 
adubos e venenos, com horas-máquina, buscando utilizar mais e 
melhor a mão de obra disponível e desenvolvendo técnicas 
adaptadas à nossa realidade, evitando de nos intoxicar e de 
envenenar a natureza. Deveremos abrir para a criatividade da 
companheirada, produzindo uma nova matriz tecnológica. (MST, 
2000, p. 50-51 apud NOVAES, 2015, p. 218). 

 

 Assim sendo, as famílias aceitaram o desafio de construir o PDA em 

Agroecologia, mas esse comprometimento foi constituído e aceito como uma dívida 

"mais" moral das famílias para com o movimento social. Aceitaram, então, produzir 

agroecologicamente em suas unidades de produção familiar porque foram 

assentadas pela luta e pela organização do próprio MST, desse modo, seria uma 

obrigação aderir ao projeto de assentamento. 

O que ocorreu pode ser representado pela figura que se segue: 
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Figura 10: Esquema de Representação da Dívida Moral pelos Assentados 

 

Fonte: Construído com base em Lazzaretti (2007). 

 

Segundo Lazzaretti (2007), os assentados possuem uma dívida moral com o 

MST, que foi gerada por uma relação de reciprocidade assimétrica, produzindo 

respeito, obediência e dependência. Lazzaretti (2007) afirma que 

 

Em decorrência da dinâmica de aprendizagem coletiva, a valorização 
dos atores em definir regras que norteiam suas perspectivas com 
relação ao futuro das dinâmicas em jogo é de suma importância, pois 
revela a capacidade ou não de superação/negação dos processos 
socialmente construídos. (LAZZARETTI, 2007, p. 66). 

 

Na fala que se segue, de um assentado, podemos ver essa relação de 

reciprocidade assimétrica; 

 

Até pelo respeito pela própria a organização, até por isso, respeito a 
organização, porque, era fechado pra ser aquilo, mesmo que se 
sabia que alguns que não faziam, um respeito a organização. Até 
mesmo depois que o pessoal começou mesmo a usar mais forte o 
veneno vamos dizer ansin, eu ainda demorei um pouco e não por 
falta de vontade de usar né, demorei um pouco, vê cê tinha outra 

oportunidade. (Assentado G.L.). 
 

  

Mesmo não tendo ideia formada em torno da agroecologia, aderiram ao 

projeto de desenvolvimento sustentável de base agroecológica. Essa relação de 
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dívida moral foi o que assegurou o projeto agroecológico por vários anos. Segundo 

Andrade (2010), 

  

Havendo o reconhecimento da dívida, a comunidade exigirá 
pagamento, castigando o indivíduo de modo que o infrator perde os 
benefícios antes assegurados, de maneira que fica vulnerável a 
qualquer tipo de hostilidade que venha a se abater sobre ele. Isso é 
um tipo de castigo como forma de compensação. (ANDRADE,2010, 
p. 287). 

 

Nesse ponto, o agricultor-camponês assentado sentia-se obrigado a 

comportar-se conforme as regras da comunidade (do assentamento). A obediência 

às normas tornou-se um princípio a ser seguido. Aqueles que não o aceitavam, 

sofriam as consequências do coletivo. Nesse tipo de relação, são feitas promessas 

das quais, no futuro, não se cumprirão Para Andrade, “o processo de interiorização 

do homem possibilita a interiorização da dívida, a qual é responsável pelo 

afundamento (Zurückschiebung) das noções de ‘culpa’ e ‘dever’ na consciência 

moral” (ANDRADE, 2010, p. 290).  

Destacamos outro excerto das falas dos assentados: 

 

Mas eu acho que era essa questão da ameaças mesmo cara, o 
pessoal né, tinha essa questão ou tu é agroecológico ou tu não fica 
aqui né. Na minha opinião era isso.  A gente teve umas ameaças que 
ia ter que trocar de área né. Ou tu é orgânico, ou tu vai ser 
transferido para outro assentamento, então bastante essas 
conversas né! Eu acho que tinha bastante ameaças, que não 

concordava, ou mudava de assentamento, de lugar né. (Assentado 
J.P.). 

 

Como exposto no excerto, os assentados tinham uma relação de “medo” com 

as lideranças do assentamento. Praticavam a agroecologia sobre pressão, pois 

aquele sujeito que não aderia às práticas agroecológicas muitas vezes era reprimido 

com advertências, ou, nos casos mais graves, era expulso do assentamento. Essa 

relação de medo e obediência durou vários anos no P.A Ander Rodolfo Henrique. A 

pressão psicológica por não aceitarem o projeto fazia com que as famílias se 

sentissem culpadas ou pressionadas a aderir determinadas práticas.  

Conforme Lazzaretti (2007), a relação assimétrica que o MST produz com as 

famílias colabora para um arrolamento de dependência moral ao longo prazo e 

facilita o controle desses sujeitos. No entanto, no assentamento Ander Rodolfo 
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Henrique, seu histórico remete a um passado nebuloso, pois na superfície da 

paisagem tinha uma imagem sobre projeto de agroecologia. Não obstante, de fato, o 

que existiu foi uma obrigação das famílias em aderir ao projeto agroecológico, na 

realidade, uma coação37 das famílias em aceitar ou ir embora do assentamento, 

como destacado na fala a seguir: 

 

Eu fui punido por isso, na época que eu plantei um semente de milho 
selecionado , toquei que arrancar pra não perder o lote. Em partes, 
na época pra mim foi ruim, só que serviu de lição também, porque na 
época se seu sigo plantando, teria perdido o resto que eu tinha, que, 
que eu fiz, desanimei de faze roça fui cuidar de vaca de leite, na 
época tava bão., eu do castigo, ainda veio o mior . Quem nem diz o 
outro, lesou a consciência, mas a questão financeira pra mim em vez 
de lesar, melhorou (Assentado O.T). 

 

Lazzaretti destaca que  

 
A coação física não constitui o único meio administrativo, tampouco o 
normal. Na verdade, seus dirigentes servem-se de todos os meios 
possíveis para alcançar seus fins. Entretanto, a ameaça e, 
eventualmente, a aplicação dessa coação são seus meios 
específicos e constituem a última ratio, sempre que falhem os demais 
meios. (LAZZARETTI, 2007, p. 99). 

 

O medo perseguiu os assentados por vários anos; ninguém poderia sair fora 

das regras previstas no regimento interno. Se fizessem algumas práticas que 

infringissem o PDA, saberiam que haveria consequências imediatas por sua ação, 

como destacado a seguir: 

 

Porque não tinha né, saída né. A gente não saia porque a gente era 
“munto”... participava de “muta” reunião ai os encargo... era dado os 
“ano” né. André, se o “ce” abandonasse um cargo a torto e a direito o 
“cê” ate era suspeito ... de ser abandonado né...  (Assentado V.J).  

 

Nessa correlação de obediência e muitas vezes coerção das próprias 

lideranças do MST para com as famílias, representa-se “uma forma de vontade de 

sofrimento introjetada, como se a satisfação íntima do credor (dada a ele quando vê 

                                                 
37 Constrangimento de uma pessoa a outra, a fim de influir em seu ânimo para que ela faça, deixe de 
fazer ou tolere alguma coisa a que não está obrigada em face da lei. Não há crime se a pessoa, sob 
coação irresistível, pratica o fato típico, pois, nesse caso, verifica-se a ausência de culpabilidade. 
Fonte: http://www.jusbrasil.com.br 
 

http://www.jusbrasil.com.br/
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o devedor sofrer) fosse interiorizada pelo próprio sujeito em débito” 

(ANDRADE,2010, p.291). 

A ação adotada para construção do projeto em agroecologia percorreu e 

mostrou as diversas contradições do MST.  A maneira como foi gerida a proposta, 

propiciada de “cima para baixo”, isto é, um “ideal” de agricultura para se buscar a 

autonomia do camponês, com práticas perversas nas suas ações e deliberações, 

gerou estado de trauma ao projeto. Isso mais uma vez é corroborado pela fala dos 

assentados:  

 

Na verdade foi através de reuniões, mas geralmente vinha mais 
ditada de cima, né! Acho que meio empurrado goela baixo, muito 
tinha essa definição né, que ia dá certo, mas muito aceitavam, meio 
com medo né, ajudamos a construir entre aspas. Vamos dize as 
pessoas discutiam lá, vai ser bão, saiam da reunião era outra 
opinião.  Perante lá as pessoas reunidas, era uma coisa, saia fora 
você escutava buatos diferentes né. (Assentado R.P.). 

 

Digamos meio livre pro povo escolhe, sem pressão a escolha seria 
outra.  Não to dizendo que seria ruim. Não dá maneira que foi. 
(Assentado U.Y.).  

 

Com o passar dos anos, essa obediência e dependência foram se 

distanciando dos ideais do MST. De acordo com Scopinho, ao falar de Bauman, 

assevera que 

 

Bauman, contribui para pensar essa questão ao discutir as 
ambiguidades do conceito de comunidade e estabelecer a distinção 
entre comunidade ética – cujo entendimento entre os membros é 
natural e compartilhado, ponto de partida (e não de chegada) para a 
união, a despeito de todos os fatores que possam contribuir para a 
separação – e comunidade estética–cuja natureza superficial e 
transitória dos laços torna-os pouco duradouros e não cria entre seus 
membros uma rede de responsabilidades éticas e de compromissos 

de longo prazo. (SCOPINHO, 2009, p. 259). 

 
 
 

Scopinho (2009) afirma ainda que esses são produtos dos tempos atuais, cuja 

velocidade das mudanças impõe um ritmo também muito rápido no modo como os 

sujeitos constroem vínculos por meio dos quais eles identificam-se e mantêm-se 

como grupo organizado em torno de um determinado projeto de vida e de trabalho. 
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Para Scopinho, Bauman identifica bem este comportamento dos sujeitos exposto a 

determinada situações:  

 

O autor define identidade como algo que “(...) só nos é revelada 
como algo a ser inventado, e não descoberto, como alvo de um 
esforço, 'um objetivo' (...)” (Bauman, 2005, pp. 21-22). Nesse sentido, 
identidade é preparação, identificar-se com “(...) significa dar abrigo a 
um destino desconhecido que não se pode influenciar, muito menos 
controlar. Assim, talvez seja mais prudente portar identidades (...) 
como um manto leve pronto para ser despido a qualquer momento” 
(pp. 36-37). Em suma, identidade está sendo entendida aqui como 
produto da relação que o sujeito estabelece, em um determinado 
tempo e espaço, com as estruturas sociais às quais ele está 
vinculado. (SCOPINHO, 2009, p. 259). 

 

A capacidade de reorganizar suas vidas em torno de um projeto forçou os 

assentados a criarem identidades para representação social que demanda naquele 

período, como visualizamos no excerto a seguir: 

 

Eu não queria cara, eu já sabia que nos próprios animal não ia ter 
como trabalhar. Tinha a questão, nós começamos a fazer a os 
homeopáticos e era  difícil,  mas o nosso grupo foi um grupo que 
permaneceu  mais tempo, assim trabalhando, assim a questão da 
homeopatia, o nosso grupo , da nossa linha , estava de parabéns 
questão do CAPA, que era um que sempre tava tentando, até o Zildo 
que fazia as pancadinhas do remédios né , nosso grupo sempre 
ganhava elogios que botava alguma coisa em prática, da questão da 
agroecologia né, já via que não era fácil, eu memo na minha opinião , 
cem por cento não né !  Que nem eu te falei, minha opinião sempre 
era tira um pedaço, pra faze um teste, que área total era quase 
impossível (Assentado M.N.). 

 

O assentado reforça esse argumento, enfatizando que a vida dele era 

acostumada com a produção química. Neste sentido, outro assentado salienta: 

 

 Que nem diz os outros ,que nos era costumado numa vida  química,  
e de repente do nada assim, tisora do zero, com os outros, foi um 
desafio muito grande, uma coisa , que nem diz os outros, que o povo 
não mudou cem por cento a vida do povo, povo não sabia e topo 
faze, e vamo embora, vamo vê o que vai dá, como diz o outro , que 
nem eu falei a recém, por vários motivos, por, pelo nosso povo, não 
corre atrás, de questão de preço, de outras coisas, de ajuda de 
alguma entidade, que não teve, teve uns apoio moral só, e apoio 
moral  hehehehe (risos) tudo mundo quebrado, falido e daí faze uma 
mudança dessa é complicado. (Assentado Z.R.). 
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 Após a desvinculação das obrigações do MST, os assentados retiraram o 

“manto” da agroecologia pelo qual foram obrigados a internalizar valores e preceitos, 

que não a representavam como projeto de vida que almejam em seus lotes de terras 

obtidos  pelas lutas e embates contra o latifúndio.  

Segundo Bourdieu (1997 apud SCOPINHO, 2009), é necessário fazer um 

esforço para entender o sujeito desde onde ele se encontra na estrutura social. 

Nesse sentido, fizemos esforços para tentar compreender o perfil sociocultural e 

econômico das famílias e analisar as prováveis relações que permeiam os sentidos 

atribuídos a Agroecologia. 

Para Mirian et al., 

 

Na agricultura, há tarefas dificilmente postergáveis, como reza a 
lenda o ditado: “choveu, plantou.”. Terra não umedecida não permite 
semeadura com chance de sucesso, colheitas proveitosas impõem 
seus momentos. Resumindo: a mobilização da força de trabalho não 
é uniforme ao longo do ciclo agrícola, e o não desempenho de 
determinadas tarefas em certas fases são fatos irreversíveis naquele 
ano. Há portanto momentos de pico das fainas agrícola e momentos 
de vazio, independente da organização do esforço produtivo. O uso 
do potencial produtivo da família ao longo ano e o montante da 
colheita dependem do volume de trabalho nos momentos de pico do 
ciclo agrícola. (MIRIAN et al., 2009, p. 232). 

 

Trabalhar com a terra demanda experiências e acúmulos de saberes. 

Conforme Guzmám e González de Molina (2013), os sem-terra podem ser 

considerados como camponeses, porém, estão submetidos à degradação dos seus 

traços camponeses. Nesse sentido, os assentados do P. A. Ander Rodolfo Henrique 

sofreram com desestruturação dos seus traços identitários para trabalhar com a 

terra.  Muitos, oriundos dos meios urbanos e desvinculadas da relação com a 

pertença ao campo, no momento que puseram os pés no seu pedaço de terra para 

começar uma nova relação com a vida do campo, estavam “perdidos”, sem saber o 

que fazer com tamanha responsabilidade em produzir de forma agroecológica. 

Destacamos mais um excerto: 

 

O que eu escutei mais de forte, foi que, pra nos poder ir pros lotes, 
foi a realidade. Vamos fazer agroecológico, e vamos assim, que nós 
acabar o PDA, vamos pro lotes, e a turma foi no embalo (risos). Na 
verdade o povo não conhecia, fala bem a verdade, não conhecia 
nada. Negócio, sabia que era sem veneno, sem veneno, mas 
agroecologia na verdade, não é sem veneno. Dizer sem veneno é um 
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motivo, é uma das, como que vou dizer, das partes, daí tem várias 
outras coisas, sem veneno é um orgânico, com diz os outros, 
agroecologia, bem outra coisa, bem mais evoluída (Assentado C.N.). 

 

Nesse ponto, com base na fala supramencionada, fortalecemos nossa tese 

sobre os erros e equívocos da própria estrutura do MST em alicerçar um 

assentamento com bases agroecológicas sem conhecer, de fato, a pertença desses 

sujeitos que emergiram na luta pela terra, desenraizados pelo êxodo rural, criado 

pelo próprio sistema de agricultura mercadológica excludente. O depoimento abaixo 

confirma essa contradição: 

 

O Início disso? Não, não fui convidado. Na época não lembro, mas 
acho, foi a coordenação que fez isso, ou veio pronto pra 

coordenação, que muitas coisas vinha pronta. (Assentado B.A). 

 

A agroecologia surgiu como um “ente” estranho na representação social e 

cultural para esses sujeitos, que buscavam alicerçar suas famílias ao aconchego da 

terra. A desestruturação do agricultor camponês criou um espaço de desconfiança 

perante às novas regras e práticas que emergiram no assentamento.  

  Hoje, a realidade do assentamento é totalmente oposta, pois muitas famílias 

se voltaram à produção convencional, impulsionada pelo aparato financeiro 

oferecido pelos complexos agroindustriais que “rodeiam” o assentamento, 

oferecendo subsídios de custos para a produção da safra agrícola com garantias de 

preço e compra de suas produções.  

A estrutura do projeto de desenvolvimento sustentável não observou as 

particularidades culturais de cada família. Esses núcleos de pessoas são oriundos 

de diversas regiões do estado Paraná e do Sul do país e, inclusive, moraram por 

vários anos no Paraguai, com os quadros seguintes nos mostram. 
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Quadro 3: Local de nascimento e estado 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Rio Grande 

do Sul 

5 10,9 10,9 10,9 

Santa 

Catarina 

6 13,0 13,0 23,9 

Paraná 35 76,1 76,1 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quadro 4: Famílias que moraram no Paraguai 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Sim 28 60,9 60,9 60,9 

Não 18 39,1 39,1 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 O fator cultural também influenciou nas tomadas de decisões no presente e 

no futuro, pois, conforme a literatura especializada, o agricultor familiar-camponês 

tem seu próprio modo de vida no campo (LAZZARETTI, 2007; ABRAMOVAY, 1998; 

KAUSTSKY, 1980; FABRINI, 200238) muitas vezes já desestruturado pelo modelo 

agrícola vigente e, neste sentido, a adesão ao modo de trabalho voltado à 

agroecologia seria novamente mais um modelo imposto ou punitivo. Observamos 

que além dos fatores puramente econômicos há também fatores culturais, sociais, 

religiosos e outros que correspondem aos anseios desses sujeitos.  

A maneira que foram conduzidos o PDA e as estruturas burocráticas do 

Estado, aliadas à agricultura mercadológica excludente do agronegócio, facilitaram o 

rompimento definitivo da matriz tecnológica de produção agroecológica. Esses foram 

os elementos que contribuíram para a descontinuidade da proposta de 

assentamento com a matriz agroecológica. A agroecologia perpassa os caminhos do 

desenvolvimento agroindustrial brasileiro e traz no seu bojo a libertação dos homens 

e das mulheres do campo que, por meio da construção deste novo paradigma de 

                                                 
38 Autores de referência sobre a questão agrária e o campesinato brasileiro.  
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sustentabilidade ambiental, problematiza as raízes viciadas da ciência e de suas 

dicotomias paradoxais.  

Pensar em qual agricultura e em que sociedade queremos desafia-nos a 

romper com a dinâmica de sociedade capitalista e expropriadora dos recursos 

naturais. A agroecologia nos oferece um conjunto de práticas para desnaturalizar o 

modelo de produção agrícola vigente, forjando um sistema harmônio entre o ser 

humano e a natureza e de desenvolvimento sustentável.  

Conforme Guanziroli et al. (2001), a produção familiar que se encontra hoje 

em grande medida descapitalizada ou pouco capitalizada, mas que, repetindo, 

nenhum óbice tecnológico, impede que inicie um processo de modernização e se 

torne progressivamente média e grande à medida que se eleva o custo de 

oportunidade do trabalho. Essas concepções eliminariam os gargalos do 

desenvolvimento agrário, possibilitando avanço em novas tecnologias da agricultura 

familiar camponesa, tendo em vista que a agroecologia ultrapassa os limites do atual 

modelo de agricultura expropriadora dos recursos naturais.  

 

4.6 AS AGROECOLOGIAS PARA OS ASSENTADOS: A REPRESENTAÇÃO 
POLISSÊMICA DO CONCEITO À REALIDADE NA PRODUÇÃO 

 

O entendimento da realidade vivida pelos assentados demostra bem a real 

situação que se expressa na vida cotidiana destas famílias de agricultores 

camponesas-assentadas. Conforme relatos nas seções anteriores, as disparidades 

sobre o entendimento da concepção em produzir de forma agroecológica demostram 

as heterogeneidades entre o real e concreto para esses sujeitos. Muitos assentados 

voltaram à produção convencional porque não tiveram outros meios para fomentar e 

impulsionar o desenvolvimento da matriz agroecológica na sua unidade de produção 

familiar.   

No decorrer da pesquisa de campo, pudemos notar que os assentados têm 

uma nítida percepção que a produção convencional traz prejuízos para meio 

ambiente e principalmente a saúde. Isso se confirma conforme relato do assentado: 

  

A agricultura agroecológica trais alguns benefio pras famílias, já a 
“convencional” tráis prejuízo né: saúde, financeira. nois trabaiamo pra 
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outros e não “pra” “nóis”. Eles vem e paga o que “qué”. (Assentado 
T.B).  

 

Nessa narrativa pudemos averiguar que a maioria dos camponeses 

assentados tem noção do quão prejudicial são as práticas convencionais de 

agricultura. Essas são as marcas das contradições existentes dentro do P.A Ander 

Rodolfo Henrique. Mesmo com todo o processo de exploração da força de trabalho e 

subordinação ao capital existente, as famílias aderiram as práticas convencionais de 

agricultura para alicerçar novos padrões de cultivos. Porém, os assentados 

ressaltam que a produção convencional também não lhes dá o retorno esperado: 

 

Só que daí tem a questão do veneno, não foi a solução, não sobra, 
da nossa renda, quase não sobra nada, que tem essa questão do 
veneno, ai temos gastando, só esse mês dois mil reais de veneno, 
então veneno não é a solução, tu passou o veneno, ano que vem 
está a mesma coisa de novo, achava que o veneno ia ser a solução 
do problema, mas não é! Né, o veneno não resolve, até nós 
comentamos, as vacas produzem leite, mas é só pra pagar os gastos 
delas. (Assentado T.H).  

 

Nesse sentido é que grande maioria dos assentados tem noção sobre a 

problemática da agricultura convencional e sua subordinação as empresas 

agroindustriais. Essas são as correlações de força existente dentro do 

assentamento, o embate entre as disparidades do entendimento para qual meio de 

produção seguir. Porém, o mesmo agricultor-camponês assentado ressalta que a 

produção convencional não está lhe sobrando nada na questão financeira, no 

entanto, exalta quando fala da agroecologia, que na sua consciência agroecologia 

significa vida.  

 

Mas a gente sabe que as maiorias das doenças, é por causa dos 
venenos, e tanto que tu sabe né, que a importância de se trabalha 
sem veneno, que nem eu te falei antes, que a gente, que é pra nos 
come família aqui ne, não chega nem perto o veneno, e tu consegue 
faze em pequenas quantias, horta, tudo aqui, fruta, produz tudo sem 
veneno, tipo pra famia né (Assentado T.H).  

 

A percepção de que agroecologia tem para sua família demostra que no 

fundo a produção agroecológica tem importância crucial para seu bem-estar e, 

sobretudo, a produção de alimentos sem uso de agrotóxicos. No entanto, há várias 

“divergências” para o conceito de agroecologia. Para o agricultor-camponês 
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assentado, a agroecologia tem vários significados ou várias interpretações que 

muitas vezes ultrapassa explicações cientificas para o conceito de produção 

agroecológica. Mesmo após o rompimento da matriz agroecológica, muitos 

continuam cultivando suas diversas cultivares de milho, feijão, arroz, mandioca, 

horta e entre outras, porém, com outro significado totalmente oposto ao conceito 

atribuído no início do assentamento. Conforme relato em momentos anteriores, a 

agroecologia, para muitos, representa o “atraso” por parte de seus propositores, que 

criaram uma barreira para com conceito.  

 

“Cara”, não sei se é cem por cento, mais a grande maioria 
assim “num” ... não se interessa muito e nem gosta de “fala” 
muito (o que levou a essa rejeição?) Eu acredito “cara” que 
foi... a... por exempro a falta de assistência técnica. (Assentado 
C.B.).  

 

Ressalta o assentado que ele sabe o significado do conceito agroecologia, 

porém, necessita  “pensar” e estudar:  

 

“Cara”, eu não consigo mais te “explica”, mas eu entendo bem... 
percebo bem e entendo bem. Só que hoje eu num eu tinha que 
“pensa” e “treiná” de “vorta”.  (Assentado C.B). 

 

Para Scopinho (2012), as representações somente podem ser 

adequadamente compreendidas se, por um lado, forem levados em conta as suas 

trajetórias sociais e as expectavas de vida.  Essas correlações de interpretações do 

conceito estão imbricadas no sentido atribuído e vivenciado ao seu cotidiano nas 

pratica agrícolas.  

 

Então, aonde, que era a ideia trabalha diferente, trabalha dentro 
disso aí e faze, que nem diz o outro, faze vale, só que onde que se 
perdeu ooo, porque?! O porque, que isso se perdeu !? que na 
verdade, foi ponhado normas, e tinha que seguir aquelas normas, 
ninguém interessou  em busca, como que teria que fazer , qual seria 
o valor, qual que seria os benefício,  na época , tudo nos era  novato 
, nós não sabia o que era agroecologia na verdade, e o sistema, que 
foi implantado na época, não seria agroecologia, seria “centropia”, 
quem que consegue faze?! Hoje a nossa região, não consegue fazer 
a centropia, seria implantado dentro da agrofloresta, com fruta, com 
diverso tipo de produção, i aonde que se perdeu ( assentado T.I )  
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A agroecologia, segundo o assentado, não se faz com normas e regras para 

produzir alimentos. Tem necessidade de outras coisas, espontaneidade em produzir, 

vontade em trabalhar com a terra, sem pressão e normas. Para ele, o sistema que 

foi implantando não foi agroecologia. Essa relação sobre o que realmente é a 

agroecologia na vida desses assentados causou confusões na interpretação sobre 

como fazer essas novas práticas agrícolas. Ele salienta, ainda, que pra ele era tudo 

novo o que estava acontecendo. Outra questão que chama atenção é que os 

assentados têm dificuldades em relembrar como aconteceram as discussões sobre o 

projeto de agroecologia, como no seguinte excerto: 

 

Nem sei se eu lembro agora. (risos) é difícil faz anos . Eu na verdade 
não lembro direito como começou o início, o início disso tudo, é só 
que logo que começaram, começou a se falar no agroecológico que 
na época só se falavam em orgânico, não era agroecológico, é e era 
meio. (Assentado S.M). 

 

Como trabalhar um projeto de desenvolvimento sustentável foi a primeira 

grande dúvida, já nas primeiras discussões se indagavam a respeito do que 

realmente os propositores estavam falando e almejando para o futuro assentamento. 

Nesse sentido, Agroecologia pode ser definida da seguinte maneira: 

  

Nas organizações da sociedade civil organizada, a Agroecologia é 
concebida, frequentemente, como um estilo de agricultura a ser 
construído ou como princípios/ conceitos a serem aplicados com a 
finalidade de se constituir uma agricultura considerada sustentável. 
Essas organizações em geral reafirmam a necessidade de se levar 
em conta aspectos éticos e sociais e a importância das interações 
entre agricultores, consumidores e outros atores, o que remete a 
uma nova concepção não apenas para a agricultura, mas também 
para o sistema agroalimentar (NORDER et al., 2016, p. 7). 

 

Segundo Norder et al. (2016), a Agroecologia é parte relevante de uma 

estratégia de mobilização social e política. Nesse aspecto, a construção da matriz 

Agroecológica no assentamento careceu dessas junções de elementos para se 

concretizar o projeto, isto é, as junções dos atores e as interações para se edificar a 

matriz agroecológica. O assentado ressalta bem este aspecto: 

  

Não. Políticas públicas o que significa isso? Os pronafs sim, teve 
mas não acessei. Assistência técnica essa não, na verdade não teve 
nada. Vamos faze é iii, o pessoal topou e vamos com a coragem, 
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depois sim, na questão de projeto alguma coisinha teve algum 
projeto alguma coisa, com técnico especializado, mas algum projeto 
láaa, quem nem diz os outros, manda pro banco, pra pega dinheiro, 
que nem diz os outros, meio tranco e barranco, mas tem até hoje, 
(risos). (Assentado  Cle) . 

 

Dentre as relações com a sociedade no envolvimento para com a construção 

do projeto agroecológico, depredem-se várias características para o funcionamento 

adequado com outras matrizes do conjunto de relações que a agroecologia 

desenvolve no seu interior. Norder et al. ressaltam que: 

 

Nesse percurso histórico, a Agroecologia passou a ser definida não 
apenas como processo de conhecimento, mas também como 
processo produtivo-organizacional, ou seja, como sinônimo de 
agricultura ecológica: “um verdadeiro ‘conceito guarda-chuvas’ (...), a 
Agroecologia designa o conjunto das agriculturas alternativas em 
relação à agricultura dominante” (TARDIEU, 2012, p. 433). Além 
disso, a noção de Agroecologia como processo de conhecimento 
passou a coexistir com formulações programáticas e(ou) normativas. 
A interação entre as formulações “cognitiva” e “emancipatória” 
vinculadas à Agroecologia foi analisada por Abramovay (2000, pp. 
172-173) da seguinte forma: Por mais que haja uma articulação 
orgânica entre os caracteres emancipador e cognitivo da 
investigação agroecológica, sob o ângulo metodológico estes dois 
planos não podem ser confundidos: não é o agricultor, em campo, 
que pode imprimir legitimidade científica às descobertas e às 
inovações que a agroecologia é capaz de propor. (NORDER et 
al.,2016, p. 4).  

 

Todos esses elementos são características cruciais para o envolvimento das 

agroecologias em relações com o sujeito que irá desenvolver. Nesse caso, a 

responsabilidade da construção do caráter emancipador da agroecologia não é 

apenas do agricultor-camponês assentado. Muitos dos discursos feitos no início do 

desenvolvimento previam a agroecologia como uma matriz emancipadora das 

relações sociais existente na sociedade capitalista, dentre elas a libertação da 

agricultura dominante/agronegócio.  

 

Na verdade não deu certo também, por vários outros fatores 
também, de repente era uma coisa boa na aquela época, tipo assim 
falto vários coisas pra ele se realizar, não é apenas discuti, vários 
fatores que tem que ser globalizado, tem que ter assistência técnica, 
valorização dos produtos. No momento tipo assim, todo mundo 
achava que ia valorizar o produto, ia te retorno, que na verdade, não 
tinha valorização nenhuma, na minha opinião, nos trabalhemos o 
que, seis, sete anos, nós trabalhamos agroecologia e não deu certo. 
E povo viu que aquilo não tava tendo retorno, não tinha retorno 
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mesmo, incentivo nenhum em cima né! E porque iria trabalhar 
agroecologia, sendo que trabalha agroecologia convencional dava na 
mesma, na minha opinião foi né, todo mundo queira agroecologia, 
mas daí chegou um tempo que não dava em nada né. (Assentado 
M.A).  

 

Nesse aspecto é que ressaltamos a importância da junção da sociedade civil 

organizada para o desenvolvimento da construção de matrizes agroecológicas em 

assentamento da reforma agrária. A agroecologia não se constrói apenas com 

vontade política ou deliberações para forjar espaços livres de agrotóxicos. Há 

necessidade de articulações com diversos setores da sociedade civil para garantir a 

construção da matriz Agroecológica.  

As relações para o entendimento do conceito e também das suas 

ambivalências para quão sentido os sujeitos que estão no dia-dia em suas unidades 

de produção familiar carrega consigo um carga de responsabilidade em fazer algo 

“novo” mesmo que sobrecarrega o seu ideário de vida. Portanto, ressaltamos que 

Agroecologia, mais do que produzir alimentos livre de agrotóxicos, tem múltiplas 

relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Norder et al. (2016) ressaltam 

que 

 

[...] pluralismo, alteridade e afinidades eletivas tornam-se, neste 
processo histórico, conceitos altamente relevantes para a 
Agroecologia. Por outro lado, a atribuição de confusão e imprecisão à 
Agroecologia pode ser refutada por uma perspectiva, especialmente 
relevante no campo da educação, que reconheça não apenas sua 
diversidade e polissemia, fruto do protagonismo dos atores no 
processo social e político, mas também a controvérsia como 
elemento constitutivo do conhecimento científico e de sua relação 
com a sociedade. (NORDER et al., 2016, p.14).  
 

Scopinho, por sua vez, ressalta que 

 

[...] deve levar em conta a compreensão das relações que se 
estabelecem entre os trabalhadores no cotidiano de trabalho e no 
convívio familiar e social mais amplo, considerar as condições 
objetivas e intersubjetivas existentes, ser coletivamente planejado e 
desenvolvidos em função das necessidades, dos anseios e dos 
interesses dos sujeitos e realizar por meio do diálogo e da partilha de 
experiências vividas. O pluralismo de concepções e práticas típicas 
desses espaços deve ser tratado a partir do questionamento da 
resignação ao estado de pobreza, das práticas assistenciais e 
paternalistas que mal atendem as necessidades emergenciais e da 
transferência da responsabilidade do Estado e suas agências 
financiadoras à população. (SCOPINHO, 2012, p. 34).  
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Isso possibilita a compreensão dos encontros e desencontros para realidade 

da construção do projeto de assentamento agroecológico. O pluralismo e a 

diversidade sociocultural têm que ser levados em consideração para compreensão 

da representação social desses sujeitos que estão reorganizando as suas vidas num 

espaço social, que muitas vezes ainda não a representam como ideário de vida a 

longo prazo.  

De acordo com Ferreira et al,  

 

[...] as diversidade sociais em que se encontram os agricultores, a 
partir da forma de inserção nesse duplo processo de 
modernização/exclusão, também foi acompanhada por uma forte 
transformação do meio ambiente, tanto pelo impacto do modelo 
tecnológico que lhe é subjacente sobre os recursos naturais como no 
sentido social [...]. (FERREIRA et al.,1998, p. 20). 

 
Para Scopinho, “se o projeto de assentamento, fruto de um acordo, 

configurou-se como um misto de comunidade rural acrescida da ideia de 

sustentabilidade contida no PDS, (PDA), os seus construtores eram portadores de 

uma história cuja característica marcante é a diversidade sócio-cultural.” 

(SCOPINHO, 2009, p.269).  

Durante a pesquisa, percebemos que dentre os motivos para se ingressar em 

uma ocupação do MST, o sonho por um pedaço de terra para a sobrevivência 

predominou no anseio das famílias entrevistadas, na árdua luta contra o capital, 

famílias essas desestruturadas pelo modelo agrícola vigente. Isso é possível 

observar no gráfico subsequente: 
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Gráfico 1: Principal motivo para ingresso no MST 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O sonho se concretizou; essas famílias têm ou tiveram um pedaço de terra 

para sobreviver, porém, essa realidade é contraditória, pois a reforma agrária 

deveria representar, nos espaços de assentamentos, um salto de qualidade de vida 

e bem estar social, para impulsionar os anseios dos assentados, entretanto este 

sonho não chegou a sua plenitude, por diversos fatores. A viabilidade econômica da 

reforma agrária, como política de superação de combate à pobreza, não se 

concretizou para muitas famílias. 

O Assentamento Ander Rodolfo Henrique representa essa realidade. Os 

dados da pesquisa mostram que o projeto de agroecologia, que seria para estruturar 

a viabilidade econômica das famílias assentadas, não está representando o ideal 

proposto, pois, na realidade concreta do assentamento, a maiorias dos filhos (em 

muitos casos os titulares dos lotes) dos assentados tem trabalhando fora do 

assentamento para conseguir sobreviver e manter as necessidades básicas de sua 

família, conforme aponta o gráfico 2. Essa realidade é extremamente conflitante, 

para os dados da reforma agrária.  
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Gráfico 2: Membros da família que estão empregados fora do assentamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Dos entrevistados, 30,4% ou 14 dos 46 declararam que os filhos trabalham 

fora do assentamento. Desse modo, as famílias estão perdendo a força de trabalho 

desses jovens, que poderiam contribuir com o desenvolvimento econômico e social 

da família. No entanto, o assentamento, para esses jovens, é apenas um lugar para 

morar e descansar aos finais de semanas, pois não têm perspectivas de crescimento 

econômico e bem estar social. Neste sentido, Scopinho argumenta: 

 
As condições de realização do trabalho no assentamento não 
favoreciam o desenvolvimento da cooperação autogestionária como 
forma de superar esses impasses. Pelo contrário, a falta de capital, 
de infraestrutura (principalmente água) e de orientação técnica para 
realizar a agroecologia e as restrições impostas pelo (Termo de 
compromisso e o PDA) condicionavam um jeito de fazer a economia 
do assentamento funcionar que levava os assentados a “dar uns 
pulos” para sobreviver. (SCOPINHO, 2009, p.2 68).  

 
Outro fator que desencadeou o processo de ruptura do projeto agroecológico 

é a viabilidade econômica das famílias em produzir de forma sustentável. De acordo 

com dados do gráfico 3, observamos que quase 60% das famílias assentadas têm 

renda de 2 a 3 salários mínimos, sendo que 4,35% recebem menos de um salário 

mínimo e pouco mais de 6% por cento até um salário mínimo. Isso nos mostra que 

quase 70% das famílias têm renda de no máximo 3 salários mínimos. Em se 

tratando de famílias que trabalham com a terra, esses valores são deveras 

pequenos. 
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Gráfico 3: Renda média das famílias 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Segundo informações de campo, os grupos articuladores que estruturaram a 

matriz tecnológica de produção agroecológica não projetaram meios de escoamento 

da própria produção, desde a certificação de suas propriedades até a 

comercialização. Dessa maneira, o modelo adotado não estava correspondendo às 

expectativas das famílias em relação à viabilidade econômica, pois elas produziam 

alimentos livres de agrotóxicos, no entanto, vendiam como convencional às 

cooperativas agroindustriais. Após romperem com o projeto agroecológico, a renda 

das famílias continua a ser um fator decisivo  para o desenvolvimento econômico. 

Mesmo no modelo convencional de produção agropecuária, 82,61% das 46 famílias 

entrevistadas estão na faixa salarial de 2 a 5 salários mínimos. Isso remete a uma 

renda bruta mensal, sem analisarmos os custos de produção e outros fatores que 

fragilizariam ainda mais o fator econômico das famílias.  

Ao indagar o assentado se a produção convencional estava lhe dando retorno 

financeiro esperado, um deles enfatiza: 

 

Não, não, eu... só que por “exempro” a gente percebe que tá um 
“poquinho” mais bonita as terra, “tão” limpa, ma não... na verdade 
“cara”, se hoje não tive... não face o agroecológico, se você não tive 
bem focalizado, assim, bem... “pensa” e “planejá” bem, “cê” não 
consegue se “mante”, não consegue nem “pagá” direito tuas conta 
“cara”. Então é difícil também porque vai “muito coisa” , vai “investi” 
em vaca de leite chega um ponto que “cê” ponha na ponta da caneta 
não te sobra nada. Diferente se pudesse mante só a pasto, sobra 
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quase tudo né. convencional dá mais dinheiro “ma” sobra menos 
também né .(Assentado T.S).  

 

Essas são as contradições da realidade do assentamento em estudo. Devido 

ao modo como foi conduzido o PDA do assentamento, vários aspectos 

impulsionaram o rompimento da matriz tecnológica agroecológica, conforme aponta 

análise da literatura sobre o assunto: Guzmán Casado e González de Molina; Sevilla 

Guzmán (2002); Altieri (1989); Caporal e Costabeber (2004); Souza (2016), 

Gliessman (2009); Sevilla Guzmán e Soler (2010); Mcreynolds (1999); Leff (2002); 

Scopinho (2009).  

A agroecologia não pode ser conduzida como uma punição (de cima para 

baixo) aos agricultores familiares-camponeses com o intuito de se construir um 

“ideal” de agricultura que rompe com o paradigma dominante, pois, desse modo, a 

culpabilidade do fracasso recai sobre os assentados da reforma agrária, porém, 

diversos são os fatores necessários para impulsionar o desenvolvimento da matriz 

agroecológica.  

Ao se trabalhar com projetos de desenvolvimento sustentável, muitas vezes, 

os próprios movimentos sociais do campo impõem uma realidade que não condiz 

com as representações dos sujeitos que estão na labuta do dia-dia39. Para Lazzaretti 

(2016), 

 
Um dos grandes desafios das ações coletivas diz respeito 
exatamente a esse descompasso entre o que pretende a direção do 
movimento e os assentados. Ou seja, precisaria ser repensada a 
ideologia do MST tendo por base a experiência das famílias que não 
possuem os mesmos valores que o da direção. (LAZZARETTI, 2016, 
p. 73). 
 

Conforme análise do regimento interno do assentamento, percebemos a 

imposição de regras e de normas, sendo a agroecologia um compromisso a ser 

exercido no decorrer dos anos, responsabilidade que deveria ser não somente dos 

assentados, mas também do Estado; pois quem destruiu a biodiversidade do 

ecossistema do assentamento foi o latifúndio que geria os espaços que hoje 

constituem o assentamento.  

 

                                                 
39 Ver Scopinho (2012). Processo Organizativo de Assentamentos Rurais. Trabalho, Condições de Vida e 

Subjetividade.  
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Na linha de produção agrícola, fica definida a proibição de uso de 
qualquer produto químico, quer seja na lavoura ou pastagens, 
açudes, gado de leite e corte e animais como galinhas, porcos entre 
outros. A mesma definição deverá ser respeitada por todos sem 
exceção. Pois, as famílias optaram pela linha de produção 100% 
orgânica. Cabendo a todos reflorestar e proteger as nascentes, o 
meio ambiente de maneira geral. (REGIMENTO INTERNO DO 
ASSENTAMENTO ANDER RODOLFO HENRIQUE, 2003). 

 

Corroboramos, então, com Scopinho et al. (2016), pois entendemos os 

assentamentos rurais como espaços sociais, no sentido dado por Bourdieu (2001), 

cujas interações dos agentes são permeadas não somente de consensos, mas 

também por conflitos e contradições, cujo processo organizativo deve considerar as 

regras formais e as singularidades presentes no cotidiano dos trabalhadores.  

Conforme afirma Ferreira et al,  

 

A questão da viabilização de um novo modelo de desenvolvimento 
rural está novamente em pauta do dia […]. Isso significa repensar o 
rural como espaço de outras agriculturas e também como espaço de 
vida, trabalho e de lazer [...]. Não se trata, pois de um ‘problema 
rural’, mas de uma ‘questão de sociedade’, no âmbito da qual a 
reflexão sobre ‘outra agricultura’ pode ser empreendida para se 
avaliar, sobretudo, a construção de novos espaços e possiblidades 
de reprodução e integração social. (FERREIRA et al.,1998, p. 21-23). 

 

A agroecologia necessita de reformulações dos espaços agrários e das 

políticas públicas para um eficaz desenvolvimento rural sustentável, para permear a 

emancipação do homem do campo edificando novos valores sociais e ambientais 

para um pleno equilíbrio entre ser humano e a natureza. Nesse aspecto que a 

relação entre a agroecologia e os agricultores camponeses assentados necessita de 

uma melhor compreensão de fato. Nesse sentido, fica a pergunta: qual é o papel da 

Agroecologia na reforma agrária?  

 

4.7 RETORNO ÀS HIPÓTESES DO TRABALHO  

 

Após as comprovações e discussões, problematizações empíricas sobre o 

trabalho proposto nesta pesquisa, retornamos às hipóteses para negações/ou 

comprovações das hipóteses norteadoras de nossa problemática levantada no 

decorrer dessa labuta científica. Nessa parte, retornarmos a uma discussão geral de 
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nosso trabalho para averiguar a cientificidade de toda pesquisa no decorrer da 

realidade elencada.  

4.7.1 Afirmação ou negação das hipóteses? 

 

Retorno às hipóteses significa averiguar o caminho percorrido nesse processo 

de pesquisa para assegurar a veracidade das informações que darão caráter de 

cientificidade na pesquisa e, sobretudo, no desenvolvimento da problemática 

estudada, com os métodos da Ciências Sociais e seus aportes teóricos afirmamos 

ou negamos as hipóteses da pesquisa.  

Nossa hipótese geral assegura que os assentados optaram pelo projeto de 

agroecologia pelos ganhos materiais como a terra e diversas outras benfeitorias 

obtidas por meio do MST e por dívida moral.  

Dentro dessa hipótese, fomos impulsionados a ter outro olhar para 

investigação da problemática elencada.  Algumas famílias de agricultores 

assentados adotaram o modelo agroecológico em função de uma dívida moral ao 

MST. As outras hipóteses secundárias direcionaram para o entendimento de que as 

trajetórias sócio-históricas e culturais das famílias assentadas não se adaptam a um 

comportamento imposto, porque a agricultura camponesa tem seu próprio modo de 

conduzir o trabalho o campo. Na última hipótese secundária, ficou evidente que o 

modelo adotado não estava correspondendo às expectativas das famílias em 

relação à viabilidade econômica.  

Nessa compreensão, podemos afirmar que nossa hipótese geral se assegura 

como verídica, pois os assentados aderiram ao projeto de agroecologia no 

assentamento pelos ganhos materiais, que seriam a terra e outras benfeitorias no 

decorrer dos anos e por dívida moral por terem conquistado a terra via luta pela terra 

com o MST. Nesse sentido, podemos afirmar, conforme informações descritas nos 

capítulos anteriores, que o projeto se sucedeu da maneira que os agricultores 

campesinos assentados se sentiram beneficiados pelos ganhos matérias que 

almejavam no decorrer dos anos em acampamentos, desejando seu pedaço de terra 

para sustento de suas famílias, e mesmo não tendo noção sobre a agroecologia, 

aceitaram a regras impostas para o desenvolvimento da matriz agroecológica.  

O MST constrói uma relação de dependência com as famílias e uma 

obrigação de dever a longo prazo com esses sujeitos. Novamente, asseguramos que 



 

 

 

144 

a ideia da “dívida moral” tem veracidade nos fatos elencados no assentamento, pois, 

conforme relatos, muitos assentados aderiam ao projeto por obrigação com o MST, 

por causa da luta pela terra e respeito pelos seus líderes.  

A segunda hipótese secundária novamente nos assegura como afirmativa 

para a realidade construída no assentamento em estudo. As trajetórias socioculturais 

das famílias assentadas tiveram peso decisivo para o desfecho do projeto de 

assentamento agroecológico, pois as peculiaridades desses sujeitos contribuíram 

decisivamente para as rupturas do modelo que estava em construção no P. A. Ander 

Rodolfo Henrique.  

Por último, sobre a viabilidade econômica da agroecologia das famílias, 

contribui absolutamente para a ruptura do modelo de projeto de assentamento 

agroecológico. Conforme informações de campo e as entrevistas com os 

assentados, pudemos averiguar que a viabilidade econômica desse assentamento 

como matriz agroecológica não estava correspondendo aos anseios dos 

assentados. 

Em síntese, podemos afirmar que nossa hipótese geral está em consonância 

com as secundárias. Há, desse modo, uma correlação dos fatos que se 

interseccionam no cotidiano dos assentados. Esses elementos condicionaram para a 

construção de tal realidade, a partir das condições históricas e sociais dos sujeitos. 

Entre os interesses individuais dos assentados e dos propositores dos projetos, 

havia de fato um distanciamento de empenhos. Cada sujeito representa uma 

categoria de interpretações da realidade. Assim como o assentado soube fazer o 

jogo de seu interesse naquela situação onde estava inserido, como não poderia 

impor muita coisa, optou entre ficar com a terra tão sonhada ou ir embora. Nesse 

aspecto, o sistema agroecológico saiu como vencedor de disputa de projeto. 

Todavia, no seu subconsciente, o assentado sabia que a longo prazo se esse 

projeto não desse certo abandonaria e faria o que desejasse com sua unidade de 

produção familiar.  

As hipóteses levantadas nos asseguram que o distanciamento entre o ideal e 

concreto de agricultura agroecológica  estão totalmente opostos na realidade do 

assentamento Ander Rodolfo Henrique. As dicotomias presentes nos mostram que 

agroecologia tem muito mais a contribuir se estiver relacionada aos aparatos além 

do cotidiano  dos propositores, que no caso seriam os líderes do MST. Construir 

assentamento com bases agroecológicas supõe qualidade de vida do 
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homem/mulher do campo. Nesse caso, conforme afirmação das hipóteses, 

asseguramos que não ocorreu realmente com os assentados. 

Além dessas hipóteses, outros fatores contribuíram para o rompimento da 

matriz agroecológica do assentamento em estudo. Contudo, faremos isso numa 

pesquisa futura para melhor equacionar as labutas de projetos agroecológicos em 

assentamentos da reforma agraria, e entender realmente o papel do MST na luta 

pela reforma agrária e as transformações de seus ideais para os futuros 

assentamentos no estado Paraná.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
Trabalhar com uma nova racionalidade produtiva, em áreas de 

assentamentos rurais da reforma agrária, condiciona não apenas planejamento de 

projetos de desenvolvimentos sustentáveis, mas diversos fatores que colaboram 

para edificar um projeto de assentamento. Os resultados da pesquisa mostraram-

nos como são diversos os elementos que direcionam para várias interpretações dos 

fatos que ocorreram no assentamento e desencadearam a ruptura das práticas 

agroecológicas.  

Diante dos fatos, cabe ressaltar que o MST foi uns dos sujeitos que 

influenciaram para atual realidade do assentamento. Não podemos negar a 

importância da organização pela luta da reforma agraria e democratização dos 

latifúndios. Porém, a necessidade de fazermos uma crítica, sobre as práticas 

exercidas, ou condicionamento de regras perante os novos métodos agrícolas e 

comportamentos que seriam vivenciadas pelas famílias agricultoras campesinas 

assentadas neste assentamento, foram decisivas para o desfecho no futuro.  

Essas contradições nos fizeram a levantar vários elementos: como um 

movimento social que luta pela transformação da sociedade e por uma reforma 

agrária que liberte os campesinos da exploração do agronegócio, comete as 

mesmas ações e negligências para com esses sujeitos? 

 A construção desse projeto de assentamento com bases agroecológicas, 

conforme dados pesquisa nos apontaram, e os traumas causados pelos atos dos 

líderes do MST situam-se em preposições nítidas no subconsciente desses sujeitos. 

Aceitaram um projeto que não representava os seus anseios ideias de vida do 

campo. Porém, para não negar ou rejeitar tal proposta de assentamento de uma 

nova matriz agroecológica, aceitaram as condições materiais e simbólicas que 

estavam emergindo no período do projeto.  

Nesse sentido,  o projeto de desenvolvimento sustentável, com proposta de 

uma matriz agroecológica baseada nos princípios de sustentabilidade ambiental, 

social, econômica e cultural, não representou o anseio das famílias camponesas 

assentadas. Nesse ponto, podemos afirmar que, conforme observação nos dados de 

campo e na bibliografia estudada, a Agroecologia, para esses assentados, tornou-se 

uma medida punitiva para o enquadramento do projeto que estava se almejando.  
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As ações que o MST faz nos modelos de assentamentos conflitam o ideal e 

concreto. Para ao MST, esse ideal está sendo construindo de maneira correta, 

todavia, existe uma nítida contradição. Nesse caso, conforme relatos das análises de 

campo, famílias foram ameaçadas ou tiveram que deixar suas unidades de produção 

porque não aderiram ao projeto ou discordavam da maneira que estava sendo 

imposto esse modelo de assentamento agroecológico.  

As distâncias das representações objetivas e subjetivas dos assentados sobre 

a Agroecologia e dos organizadores remete a uma reflexão que muitas vezes o 

ponto de partida é assimétrico, ao mesmo objetivo. Porém, os assentados se situam 

numa posição de fragilidade entre tamanha expectativa para o tão sonhado pedaço 

de terra. Dessa forma, o MST utilizou-se da força que exerce com as famílias para 

impor a ideologia de uma nova racionalidade produtiva de assentamentos, pois as 

representações de um espaço diferenciado de assentamento estão apenas nos 

sonhos utópicos dos sujeitos que lideram os campesinos assentados e acampados.   

Podemos afirmar que as expectativas foram frustradas por diversos fatores 

condicionados ao projeto agroecológico. O condicionamento das famílias 

agricultoras assentadas, sobre as novas regras que se alicerçaram no decorrer dos 

anos para edificar o projeto de agroecologia, transcorreram nos princípios obscuros 

do MST. Trabalharam a Agroecologia na “marra”, para forjar um ideal de agricultura, 

que, para os olhares dos propositores, era certeza que agroecologia estava 

acontecendo de fato nos espaços que antes eram geridos pelo latifúndio. Entretanto, 

a pesquisa nos mostrou outra realidade que se alicerçou. A cortina que cobria a 

realidade das famílias encobriu  por muitos anos uma relação de obediência e medo 

dos assentados, em relação aos castigos que seriam aplicados para quem 

infringissem as regras pré-estabelecidas no termo de compromisso.    

 Sendo assim, o cotidiano dos assentados, nas respectivas vivências da 

Agroecologia, se sucedeu numa relação traumática com a demanda exigida. O MST 

protagonizava um assentamento no estado Paraná  cem por cento agroecológico, 

mas que, de fato, as famílias estavam exaustas com essas práticas. Para os 

assentados, “Falar em modelo de agricultura agroecológica no papel é fácil, quero 

ver faze-la”! Isso mostra que os propositores exigiam algo que na prática eles não  

fazem/iam  em sua unidade de produção familiar, mas quando estavam nas reuniões 

nos núcleos de bases no assentamento cobravam e exigiam que essas regras não 
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pediam ser quebradas, e caso isso ocorresse, os assentados teriam consequências 

imediatas.  

A fragilidade das ações do MST, com seus projetos emancipadores, em 

relação à reforma agrária, condiz com uma realidade que muitas vezes ultrapassa as 

expectativas das famílias assentadas. Familiais oriundas de diversos meios sociais, 

culturais e econômicos, ingressam na luta pela terra, mas são enquadrados a outros 

objetivos que serão constituídos a longo prazo para esses sujeitos. Simbolicamente, 

a reforma agrária, para o MST, é apenas um meio para se buscar a transformação 

social da sociedade. Mas estas ações resultam em erros, que seus mártires fizeram 

no passado e estão repetindo no presente. Nesse ponto, afirmamos a necessidade 

de se pensar novas práticas relativas às lutas e ao projeto de assentamentos na 

Reforma Agrária, para não ocorrer utopias equivocadas sem eficácia na prática.  

Além dessas práticas equivocadas feitas pelo MST na implantação da matriz 

tecnológica em agroecologia, outros fatores colaboram para o rompimento do 

projeto. Dentre eles, acesso aos recursos financeiros, isso porque um projeto de 

desenvolvimento sustentável se faz com apoio de recursos financeiros, 

principalmente garantias de viabilidades das políticas públicas adequadas para 

demanda que  estava emergindo no assentamento. As famílias não tiveram acesso 

às linhas de crédito específico para fomentar a agroecologia. As linhas de Pronafs40, 

que seriam utilizadas para sustentar o desenvolvimento do projeto de assentamento 

de agroecologia não foram suficientes e eficazes para demanda que se construía 

naquele período. Isso também desencadeou um elo negativo para se produzir de 

forma agroecológica, pois sem recursos a inviabilidade aumentou e tornou-se chave 

para o rompimento do PDA. 

Dentre os outros fatores, culminado com falta de acesso às políticas públicas 

(Ponafs), destacamos a precária assistência técnica existente no assentamento, o 

que gerou o desencantamento da matriz agroecológica. A assistência técnica, que 

demandava no projeto, tornou-se ineficaz perante o processo de ideação que se 

alicerçou. Entre o descaso da assistência técnica e muitas vezes inexperiência dos 

técnicos e agrônomos com agroecologia, falta de acesso dos recursos provenientes 

para fomentar a agroecologia no assentamento, foi tornando-se mais um (estopim) 

                                                 
40 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se a estimular a 
geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades 
e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em 
áreas comunitárias próximas. Fonte: https://www.bcb.gov.br  

https://www.bcb.gov.br/
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motivo para o desacreditar a possiblidade da eficácia do desenvolvimento da matriz 

tecnológica agroecológica. Essas práticas envolvem não apenas projetos políticos 

de decisões ou deliberações em suas ações, mas necessitam de um aparato de 

políticas públicas para viabilização da produção agroecológica.  

Outro fator que culminou com a  desestruturação do modelo agroecológico 

está sendo a reproletarização dos filhos dos assentados camponeses (muitos casos 

os próprios titulares do lote) aos complexos agroindustriais, prejudicando muito o 

tempo de trabalho no lote para desempenho das atividades agrícolas. Com a 

ineficácia do projeto agroecológico, obrigou-se as famílias camponesas assentadas 

a darem os “pulos” para se sustentarem, dentre eles, a saída dos jovens do 

assentamento para ingresso aos complexos agroindustriais da região oeste do 

Paraná. Além dessa desestruturação da força de trabalho do núcleo familiar, a 

entrada dos complexos agroindustriais, direta ou indiretamente nas unidades de 

produção familiar, contribui para o desfecho do assentamento em sua 

descontinuidade das práticas agroecológicas.  

Afirmamos que a “semente” implantada no sistema metabólico sociocultural 

desse sujeito desestruturou definidamente a viabilidade econômica da agroecologia 

no P.A Ander Rodolfo Henrique. A perda da subjetividade, gerada com a  

engrenagem oferecida pelo aparato do agronegócio, ocasionou uma imagem 

negativa da agroecologia para esses sujeitos.  

A viabilidade da reforma agrária no assentamento torna-se assim um enigma. 

O MST tem muito a contribuir com um novo olhar para campo e a cidade, porém, 

necessita reformular suas bases e concepções nas ações para edificar essas novas 

práticas agrícolas que serão implantadas. Se repetirem os erros, que já foram nítidos 

nos  equívocos de planejamento anseios aleatórios de seus líderes em fazer algo na 

força ou na  “marra”, não terão sucesso no futuro, pois reformulam as mesmas 

ferramentas dos opressores.  Em outras palavras, se não houver mudança, haverá 

retorno à mesma proposta de reforma agrária do Estado. 

 No entanto, trabalhar com agroecologia em áreas de assentamento de 

reforma agrária é um desafio para o próprio MST e para a famílias assentadas. 

Pensar em agroecologia condiciona pensar em desenvolvimento rural sustentável, 

com equidade social e econômica para famílias-camponesas, não apenas de 

produção de alimentos sem usos de agrotóxicos. O processo de desenvolvimento 

sustentável, baseado na produção agroecológica, necessita não apenas de vontade 
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política ou de acesso às políticas públicas, mas de planejamento em várias esferas 

sociais e que venha acompanhado do anseio da comunidade para se tornar 

representativa perante sua realidade.  

Construir um sistema agroecológico no momento atual da agricultura 

brasileira é desafiante. Mas esse desafio necessita de cuidados para não ultrapassar 

limites entre o ideal e o concreto, em que muitas vezes a realidade é descontínua 

para os sujeitos que estão imersos a uma realidade conflitante de valores morais e 

culturais. Nesse aspecto, reconstruir unidades de bases agroecológicas, também 

leva o anseio dos sujeitos que farão parte do processo e serão os edificadores deste 

novo protagonismo do campo ou paradigma agroecológico.  

A luta para construção de espaços livres de venenos e sementes 

transgênicas se faz com reflexões e contradições do dia-dia da labuta dos 

camponeses. Porém, romper com as raízes culturais implantadas no subconsciente 

destes, que a matriz convencional desaproprias valores culturais, econômicos, 

sociais  e  a capacidade de autonomia nas suas unidade produção familiar, pode 

levar alguns anos, por isso, entre o “ideal” e  o concreto para esse sujeito demanda 

experiência e conhecimento  a longo prazo, e, acima de tudo,  para  seus 

propositores ou líderes que estão na linha de frente buscando consolidar esse novo 

paradigma de agricultura agroecológica.  

Portanto, não se constroem projetos agroecológicos para agricultura familiar 

camponesa de cima para baixo. A agroecologia tem que ser pensada e construída 

de forma unitária, harmônica e voluntária, de modo que se possa representar o 

anseio da classe trabalhadora do campo, unindo produção de alimentos livre de 

agrotóxicos e com qualidade de vida ao homem do campo.  A agroecologia nos 

espaços da reforma agrária vem para fortalecer o desenvolvimento rural sustentável, 

aglutinando força no campo e na cidade e, acima de tudo, possibilitando dignidade 

aos povos do campo com compromisso dos valores humanos e responsabilidade 

social e não pode ser implantada e/ou entendida apenas como uma dívida moral 

para com o MST no espaço dos assentamentos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário sobre a implantação do PDA Agroecológico 
com as famílias camponesas do assentamento Ander Rodolfo Henrique- 
Diamante D´Oeste-Pr 

 
1. Como começou o projeto de Agroecologia no Assentamento? Quais foram os 

motivos para construção da proposta de um PDA Agroecológico? 

__________________________________________________________ 
2. O que motivou a aceitar o modelo de PDA Agroecológico? Você ajudou a 

construir o Termo de Compromisso/ou Termo de Ajustamento das famílias em 

alicerçar regras de comportamento perante as novas práticas agrícolas que seriam 

implantadas no assentamento? Você queria de fato participar deste projeto 

Agroecológico? Porque aderiu a esta proposta? 

__________________________________________________________ 
3. O que representa/ou representava Agroecologia para você? Na implantação 

do PDA você concordava com a proposta de assentamento 100% agroecológico?  

__________________________________________________________ 
4. Quais foram os desafios em construir o Assentamento em PDA 

Agroecológico?  

__________________________________________________________ 
5. O que representa a Agroecologia para o Assentamento?  

__________________________________________________________ 
6. Você sabe/ou conhece as diferenças entre agroecologia e agricultura 

tradicional?  

__________________________________________________________ 
7. No desenvolvimento/implantação tiveram acompanhamento de assistência 

técnica especializada para construção da proposta agroecológica? Acessaram as 

políticas públicas especificas para fomentar o desenvolvimento da matriz 

agroecológica? 

__________________________________________________________ 
8. Quais as dificuldades em produzir de forma agroecológica? Quais são as 

vantagens de produzir alimentos agroecológicos? 

__________________________________________________________ 
9. No decorrer dos anos, passou por algum constrangimento/ou foi reprimido 

pelos propositores em não concordar com o projeto de agroecológico? 

__________________________________________________________ 
10.  O que levou ao rompimento do PDA cuja matriz era agroecológica em 2013, 

e voltasse produção a convencional?  

__________________________________________________________ 
11. Porque não sai do projeto agroecológico antes de 2013?  Quais os motivos 

que levou a tomar esta decisão para romper com o planejamento de um projeto 

agroecológico?  

__________________________________________________________ 



 

 

 

162 

12. No decorrer do anos, você quebrou algumas regras que estavam no PDA e 

no Termo de compromisso. A exemplo; uso de sementes hibridas ou transgênicas, 

agrotóxicos entre outras práticas. 

__________________________________________________________ 
13. A produção convencional está lhe dando o retorno financeiro esperado? 
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APÊNDICE B - Pesquisa sobre perfil das famílias assentados do MST Assentamento 
Ander Rodolfo Henrique Diamante D´Oeste Paraná   

Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste/Campus-Toledo 

 Prezados assentados,  
 A pesquisa que você tem em mãos tem por objetivo conhecer melhor a realidade das famílias 
assentadas do assentamento Ander Rodolfo Henrique. Você responderá perguntas sobre três 
grandes temas: origem social, fator econômico, expectativas em relação a Reforma Agrária e opiniões 
sobre políticas públicas.  
 Trata-se de uma pesquisa de caráter acadêmico, para a qual eu peço sua colaboração. 

Andre Luiz de Souza   

 

 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:  
 
A. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO: 

 
1) Idade:_______________anos. 

 
2) Sexo 

1. (  ) Masculino 
2. (  ) Feminino 

  
3) Estado civil 

1. (  ) Solteiro  
2. (  ) Casado ou vivendo uma relação estável 
3. (  ) Viúvo                  
4. (  ) Separado ou divorciado   
5. (  ) Outros 

4) Nível de escolaridade 

1. (  ) Não sei ler nem escrever 
2. (  ) Sei ler/escrever sem grau de ensino 
3. (  ) Fundamental incompleto  
4. (  ) Fundamental completo  
5. (  ) Ensino médio incompleto 
6. (  ) Ensino médio completo 
7. (  ) Técnico profissional incompleto 
8. (  ) Técnico profissional completo 
9. (  ) Superior incompleto 
10. (  ) Superior completo 
11. (  ) Pós-graduado 

 
5) Local de nascimento 

Cidade ___________________Estado__________________ 
 

6) Você é Brasiguaios ou morou no Paraguay ? 

  1. (   ) Sim      2.(    )   Não  
 

7) Qual a profissão dos seus pais? 

Mãe________________________ 
Pai_________________________ 
 

8) Qual a sua principal ocupação profissional antes de vir para o assentamento? 

1. (   ) Assalariado urbano do setor privado 
2. (   ) Assalariado rural 
3. (   ) Trabalhador marítimo  
4. (   ) Pequeno proprietário rural,  
5. (   ) Arrendatário, meeiro, parceiro;  
6. (   ) Funcionário público 
7. (   ) Empregado doméstico  
8. (   ) Autônomo/conta própria  
9. (   ) Profissional liberal 
10. (   ) Aposentado 
11. (   ) Desempregado 
12. (   ) Outro. Qual? ____________________ 
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12) Quanto tempo você trabalhou nesta função/cargo?  

 
Escreva: _________________________________ 
 
13) Que tipo de contrato você possuía? 

1. (   ) Contrato por prazo indeterminado 
2. (   ) Contrato de prazo determinado 
3. (   ) Contrato por pessoa jurídica  
4. (   ) Contrato em tempo parcial 
5. (   ) Estatutário (por ex. funcionário público) 
6. (   ) Outro. Qual? _____________________ 
7. (   ) Não possuía contrato 

 
14) Qual o principal motivo para o ingresso em uma ocupação do MST? 

1.  (    ) desemprego 
2. (    ) necessidade de moradia própria 
3. (    ) sonho de retornar ao campo 
4. (    ) desejo de ter meu próprio pedaço de terra 
5. (    ) medo da violência na periferia 
6. (    ) Outro: Qual?_____________________________ 

 
15) Por quantas ocupações você passou? ___________  
16) Há quanto tempo está assentado? ____________ 
17) Composição Familiar no assentamento, excluindo o ENTREVISTADO (resposta múltipla) 

          nº 
1. (   ) Marido/Mulher   ( ) 
2. (   ) Filhos   ( ) 
3. (   ) Pai/Mãe  ( ) 
4. (   ) Irmãos  ( ) 
5. (   ) Tios   ( ) 
6. (   ) Outro  _____________no ( ) 
 
18) Se estiver empregado fora do assentamento, assinale uma das alternativas: 

1. (   ) Contratado diretamente pela empresa principal 
2. (   ) Terceirizado 
3. (   ) Trabalhador informal (bicos) 

 
19) Mais algum membro da família está empregado fora do assentamento? 

1. (    ) Marido/Mulher   
2. (    ) Filhos  
3. (    ) Pai/Mãe  
4. (    ) Irmãos  
5. (    ) Tios  
6. (    ) Outro. Qual: ___________________________ 
 

20) Você tem carteira de trabalho assinada? 

1. (   ) Sim             2.(   ) Não  
21) Você é beneficiário do Programa Bolsa Família? 

1. (   ) Sim  
2. (   ) Não 

 
22) Cite as fontes do rendimento familiar: (indicar todas as atividades possíveis) 

1. (   ) Agricultura 
2. (   ) Produção Animal  
3. (   ) Piscicultura 
4. (   ) Transformação artesanal de produtos agrícolas  
5. (   ) Artesanato (produção)  
6. (   ) diárias/bicos no assentamento 
7. (   ) cooperativa/associação local 
8. (   ) comércio local (bar, mercadinho, etc) 
10. (    ) Aposentadoria. Número de aposentados?_____ 
11.(    ) Outra:_________________ 

 
23) Qual o principal destino da produção do seu Lote? 

1. (     ) feiras nas cidades próximas 
2. (     ) comércio no assentamento 
3. (     ) supermercados, restaurantes 



 

 

 

165 

4. (     ) venda de porta em porta 
4. (     ) PAA – Doação Simultânea 
5. (     ) PAA – Formação de Estoque 
6. (     ) PAA – Compra Direta Local 
7. (     ) Programa Nacional de Alimentação Escolar 
8. (     ) Autoconsumo 
9 .(      ) Laticínios  
10. (   ) Cooperativa Lar.  

  
24) Utiliza força animal e/ou mecânica nos trabalhos no estabelecimento? 

1.(  ) Animal  
2.(   ) Mecânica  
3.(   ) Não utiliza  

25) Com que frequência o técnico especializado em agropecuária presta assistência técnica ao 

estabelecimento? 

1.(   ) Ocasionalmente ( esporadicamente )  
2.(   ) Regularmente  
3.(    ) Não recebe assistência técnica    

26) Qual é a origem da orientação técnica?  

1.(   )  Assistência técnica e extensão rural “ ATER” ( Incra )  
2.(   ) Própria ou do próprio agricultor  
3.(   ) Cooperativas ( Lar, Coopavel )  
4.(   ) Empresas privadas de planejamentos 
5.(    ) Organizações   Não-Governamentais – ONGs ( CAPA)  
6.(    ) Outros (especifique) ____________________________ 
27) Quais desta práticas agrícolas são utilizadas no lote? 

1.(    ) Plantio em nível  
2.(    ) Uso de terraços  
3.(    ) Rotação de culturas ( não considere a rotação de pastagens ) 
4.(    ) Uso de lavouras para reformas e/ou renovação e/ou recuperação de pastagens  
5.(     ) Pousio ou descanso de solos (  não considere o pousio de piquetes em rotação de pastagens ) 
6.(   ) Queimadas ( não considere as queimadas de resíduos culturais para controle de pragas e/ ou doenças  
7.(   ) Proteção e/ou conservação de encostas  
8.(    ) Nenhuma  
28) Utiliza agrotóxicos para controle de pragas e/ou doenças em vegetais? (Lavouras, pastagens, 

florestas, produtos de viveiros, produtos estocados) 

1.(   ) Sim, qual foi o valor da despesas em 2015 ? _____________________ 
2.(    ) sim, não precisou utilizar em 2015 ? 
3.(     ) Não  
29) Qual o modo de aplicação de do agrotóxicos? 

1.(    ) Pulverizador costal  
2.(    ) Pulverizador estacionário e/ou semi-estacionário  
3.(   ) Equipamento de tração mecânica e/ou animal  
4.(   ) Por aeronave  
5.(   ) outro modo  
6.(   ) Nenhum  

 
30) Aplicação de agrotóxicos é feita com uso de quais equipamentos de proteção individual? (Não 

considere equipamentos improvisados)  

1.(   ) Chapéu / capuz  
2.(    ) óculos / protetor facial  
3.(    )  Máscara  
4.(    ) Roupa protetora ( macacão ) 
5.(    ) Avental /capa  
6.(    ) Luvas  
7.(    ) Botas  
8.(    ) Trator ou veículo utilizado com cabine protetora  
9.(    )    Nenhuma  
31) Em 2015 houve casos de pessoas intoxicadas por agrotóxicos no lote? 

1.(   ) Sim  
2.(   ) Não  
3.(   ) Não sabe  
32) Que outras alternativas utiliza para o controle de pragas e/ou doenças em vegetais? (Lavouras, 

pastagens florestas, produtos de viveiros, produtos estocados ou armazenados) 

1.(   ) Controle biológico  
2.(   ) Queimadas de resíduos agrícolas e de restos de culturas  
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3.(   ) Outras ( uso de repelentes, caldas, iscas etc.) 
4.(   ) Não utiliza  

 
33) No estabelecimento se faz agricultura orgânica? (Conforme definido na Lei n° 10.831 de 23 de 

dezembro de 2003) 

1.(   ) faz e é certificado por entidade credenciada  
2.(   ) Faz e ainda não é certificada por entidade credenciada 
3.(   ) Não faz  
 
34) Tem nascentes no lote? 

1.(    ) Protegidas por mata 
2.(   ) Não protegida por mata  
3.(   ) Não tem nascentes  

 
35) Quais produtos/criações são destinados a alimentação da família ( resposta múltipla)?: 

1. (   ) Hortaliças (tomate, alface, etc) 
2. (   ) Tubérculos (batata doce, mandioca, etc)  
3. (   ) Cereais (milho, arroz, feijão, etc) 
4. (   ) aves 
5. (   ) suínos  
6. (   ) Cabras, ovelhas 
7. (   ) bovinos 
8. (   ) Frutas   
9. (   ) nenhuma 
10. (   ) Outra:______________________________ 
 

36) Qual a renda mensal familiar?  

1. (   ) menos de 01 salário mínimo 
2. (   ) até 01 salário mínimo 
3. (   ) de 01 a 3 salários mínimos 
4. (   ) de 3 a 5 salários mínimos 
5. (   ) mais de 10 sm 

 
37) Quais os principais gastos da sua família: (resposta múltipla***) 

1. (   ) Alimentação 
2. (   ) Saúde  
3. (   ) Roupa e outros bens de consumo imediato  
4. (   ) Melhoria da habitação  
5. (   ) Educação dos filhos  
6. (   ) Deslocamentos 
7. (   ) investimentos para a produção no lote 
8. (   ) Outro. Qual____________________________ 

 
38) Para quais finalidades contratou mão-de-obra através de terceiros em 2015? 

1.(   )  Preparo de solo   
2.(   ) Tratos culturais  
3.(   ) Limpezas de pastos  
4.(   ) Construção e manutenção de canis de irrigação ou drenagem 
5.(   ) Beneficiamento e/ou transformação de produtos ( Preparo de silagem )  

6.(   ) Plantio ou semeadura  
7.(   ) Colheita  
8.(   ) Construção ou manutenção de cerca  
9.(   )  Classificação /seleção e/ou embalagens de produtos   
10.(   ) Outras finalidades  
39) Qual foi o valor total das despesas com a contratação de mão-de-obra através de terceiros em 

2015? 

Valor total __________________________ 
40) Qual foi a finalidade do financiamento e/ou empréstimos em 2015?  

1.(   ) Investimento  
2.(   ) Custeio  
3.(   ) Comercialização  
4.(   ) Manutenção do estabelecimento  
5.(   ) Não houve financiamento e empréstimos em 2015  
41) Por que motivo não obteve financiamento? (Pronaf)  

1.(   ) Falta de garantia  
2.(   ) Não sabe como conseguir  
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3.(   ) Burocracia  
4.(    ) Falta de pagamento do empréstimo anterior ( Pronaf ) 
5.(   )  Medo de contrair dívidas  
6.(   ) Outro motivo  
7.(   ) Não precisou  
42) Os recursos foram provenientes (totalmente ou parcialmente) de programas governamentais de 

credito? 

1.(   ) Pronaf  
2.(    ) Outro programa (Federal , Estadual ou Municipal ) 
3.(   ) Não foi proveniente de programas governamentais  
43) Quais dessas linhas de créditos do programa de fortalecimento da agricultor familiar 

(PRONAF)que teve acesso nos últimos 10 anos? 

1.(   )  Pronaf- custeio  
2.(   ) Pronaf Mais alimento – Investimento 
3.(   ) Pronaf Agroindústria 
4.(   )   Pronaf Eco  
5.(   ) Pronaf Floresta  
6.(   ) Pronaf Mulher  
7.(   ) Pronaf Jovem  
8.(   ) Pronaf Agroecologia  
9.(   ) Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares 
10.(   ) Pronaf Cota-Parte  
11.(   ) Microcrédito Rural    
44) Conhece quais dessas linhas de créditos do programa de fortalecimento da agricultor familiar 

(PRONAF)? 

1. (    )  Pronaf- custeio  
2.(   ) Pronaf Mais alimento – Investimento 
3.(   ) Pronaf Agroindústria 
4.(   )   Pronaf Eco  
5.(    ) Pronaf Floresta  
6.(   ) Pronaf Mulher  
7.(  ) Pronaf Jovem  
8.(   ) Pronaf Agroecologia  
9.(   ) Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares 
10.(   ) Pronaf Cota-Parte  

11.(   ) Microcrédito Rural    
 

45) Você se encontra endividado?  

1. (   ) sim                         
2. (   ) não 
 

B. PERFIL POLÍTICO-IDEOLÓGICO: 

 
46) Você é filiado a algum partido político? 
47) (   ) sim. Qual? 
48) (   ) Não, nunca fui. 
49) (   ) Não, mas já fui. Qual? _____ 

 
50) Caso tenha assinalado as alternativas 2 ou 3 da questão anterior, responda: você tem alguma 
preferência partidária?  

1. (   ) Sim. Qual?_______________ 
2. (   ) Não 

 
 
51) Você já participou de algum Encontro ou Congresso do MST? 

1. (   ) Sim   
2. (   ) Não  

  
52) Indique quais as formas de luta, organizadas pelo MST, que você já participou. 

1.    (   ) ocupação de terras    
2.    (   ) ocupação de prédios públicos 
3.    (   ) Reuniões de negociação 

4. (   ) Greve 
5. (   ) Recursos na Justiça 
6. (   ) Reuniões/Assembléias 
7. (   ) Paralisações 
8. (   ) Marchas, passeatas 
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9. (   ) Participação em conselhos e órgãos públicos  
10. (   ) Panfletagem 
11. (   ) Bloqueio de estradas ou ruas 
12. (   ) greves. Qual categoria?_________________ 
13. (   ) Outras. Quais? ______________________ 

 
53) É membro de: (especificar qual e há quanto tempo) 

           Desde 
1. (   ) Cooperativa    ( ) 
2. (   ) Associação Local   ( ) 
3. (   ) Sindicato rural   ( ) 
4. (   ) Igreja (qualquer uma?)  ( ) 
5. (   ) Outro:_____________________ ( ) 

 
54) Você costuma participar nas reuniões e na tomada de decisões do assentamento? Se a resposta 
é SIM, passe à questão nº 57 

1. (   ) Sim                      
2. (   ) Não  
 
55) Se não participa, indique as razões?   

_______________________________________________________________________________________
_____ 
 
56) Assinale quais atividades o movimento tem realizado, com regularidade, no assentamento:
            

1. (   ) Trabalho de base     
2. (   ) Formação política    
3. (   ) Organização de coletivos   
4. (   ) Mobilizações e lutas     
5. (   ) Reuniões 
6. (   ) Encontros 
7. (   ) Não tem realizado  

 
57) Você acredita que a sua qualidade de vida: 

1. (   ) melhorou ao após ingressar no MST 
2. (   ) piorou ao ingressar no MST 
3. (   ) nem melhorou, nem piorou 
58) Por que?:_____________________________________ 
______________________________________________ 

 
59) Você é a favor da Campanha contra os agrotóxicos? 

1. (   ) sim  
2. (   ) não 
3. (    ) não conhece 
4. (  ) não tenho opinião 

 
 
 

Nome do Entrevistador_______________________ 
Data da Entrevista __________________________ 

 
 


