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PREFÁCIO

 Em um momento marcado por inquietudes, o cenário global vive mudanças 

proporcionadas por diversos acontecimentos, sejam eles advindos de desastres 

ambientais ou biológicos, das mudanças climáticas, de degradação ambiental, do 

esgotamento de recursos, e da crise alimentar. Se faz necessário, diante deste 

contexto, principalmente, neste contexto pandêmico, um repensar acerca das 

questões que envolvem tanto a disponibilidade de recursos naturais, bem como da 

garantia dos direitos dos povos tradicionais e dos assentados no reconhecimento da 

identidade sociocultural, do fortalecimento da organização social e da comercialização 

da produção. 

 Para o enfrentamento desta problemática, objetiva-se possibilitar o 

compartilhamento de conhecimento, ideias e pesquisas que versem sobre as 

temáticas da agroecologia e da sociobiodiversidade como formas de verificar, na 

megadiversidade, a existência de uma diversidade cultural e de uma diversidade de 

direitos. Nesse sentido, apresenta-se os artigos que compõe esta obra.

 No capítulo “Agroecologia, Mercado e Políticas Públicas”, os autores Gabrielle 

Jacobi Kölling e Gernardes Silva Andrade analisaM como a agroecologia, em função 

de sua base científica e caráter multidisciplinar, pode ser de grande valia para a 

compensação de desigualdades socioeconômicas forjadas desde os primórdios 

da colonização. Os autores Marcelo Trindade da Fonseca, Priscilla Silva, Thiago 

Lorenzoni de Oliveira e Francielle Benini Agne Tybusch no capítulo “Agroecologia: 

Um estudo sobre a importância do plantio consciente sob a luz do cultivo do Mariri 

e da Chacrona” buscam identificar qual é a importância da valorização das práticas 

indígenas quanto ao cultivo do solo.

 No capítulo “Da agroecologia ao respeito à Sociobiodiversidade: um olhar sobre a 

(im)possível sustentabilidade através de outra forma de produzir alimentos”, as autoras 

Clarissa de Souza Guerra, Francieli Iung Izolani, Larissa Melez Ruviaro e Leura Dalla 

Riva verificam as possibilidades de a agroecologia, com outras formas de produção 

de alimentos, gerar a sustentabilidade e o respeito a direitos da sociobiodiversidade, 

violados dentro da sistemática predatória capitalista desenvolvida na modernidade.



As autoras Carolina de Oliveira Rohde e Francielle Benini Agne Tybusch no 

capítulo “A litigância climática no Brasil e a importância do julgamento da Arguição 

de Preceito Fundamental n° 708 do Fundo Clima” analisam criticamente a litigância 

climática e seu papel crucial para pressionar as autoridades governamentais a 

adotarem as políticas necessárias para o combate as mudanças climáticas, à luz 

da arguição de preceito fundamental (ADPF) n° 708 sobre o fundo clima intentada 

no Supremo Tribunal Federal. No capítulo “Transdisciplinaridade no Programa de 

Pós-graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa”, os autores 

Silvia Eloiza Priore, Sílvia Oliveira Lopes, Elizangela da Silva Miguel e Davi Lopes do 

Carmo apresentam o Programa de Pós-graduação em Agroecologia da UFV e sua 

inserção na perspectiva da transdisciplinaridade.

A autora Luiza Landerdahl Christmann no capítulo “A proteção dos direitos 

socioambientais: os limites do modelo de desenvolvimento hegemônico e a abertura 

para a diversidade epistemológica do mundo” apresenta uma análise em torno do 

conceito de desenvolvimento hegemônico – abordando seus pilares de sustentação 

– a partir de um viés histórico, para discutir os limites de seus fundamentos 

epistemológicos. No capítulo “As sementes crioulas como condição para garantir a 

soberania e a segurança alimentar frente ao avanço do agronegócio” os autores, 

Cassiane Fortes Bueno, Henrique Cereser Schneider e Luiz Ernani Bonesso de 

Araújo pesquisam sobre os limites e possibilidades do uso das sementes crioulas 

para a garantir a segurança alimentar, frente ao avanço do agronegócio.

As autoras Daniela Almeida de Mello, Gislaine Aparecida da Silva Machado, 

Sabrina Duarte Soares e Francielle Benini Agne Tybusch, no capítulo “Direitos 

fundamentais, sustentabilidade e marketing verde” abordar sobre os aspectos da 

degradação das reservas ambientais, e, por outro lado, demonstrar o funcionamento 

das empresas que adotaram o marketing verde. No capítulo “Direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado: as queimadas no pantanal e o risco iminente 

à biodiversidade brasileira”, a autora Katiele Daiana da Silva Rehbein analisa as 

queimadas no Pantanal e as possibilidades destas acarretarem algum risco a 

biodiversidade brasileira.

As autoras Isadora Raddatz Tonetto, Pietra Suélen Hoppe e Sophia Dornelles 



Nöthen, no capítulo “Programa Nacional de fortalecimento da agricultura familiar: 

limites e possibilidades durante a pandemia da Covid-19” analisar os limites e as 

possibilidades das medidas de apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar no Brasil durante a pandemia da COVID-19. No capítulo “Educação 

ambiental e saberes campesinos: o programa mosaico de saberes do campo como 

iniciativa sustentável para além do currículo”, os autores Francieli Iung Izolani, Isadora 

Raddatz Tonetto, Letícia Viana Osório e Jerônimo Tybusch analisam a importância 

de trabalhar os saberes campesinos nas Práticas Curriculares como estratégia de 

efetivação da sustentabilidade através do Programa Mosaico de Saberes do Campo.

Os autores Alisson Galvão Flores, Frederico Pedroso e Jerônimo Siqueira 

Tybusch no capítulo “Cooperativismo agrícola: perspectivas para uma produção local 

pautada na agroecologia e nas multidimensões da sustentabilidade” apresentam 

os elementos necessários para do desenvolvimento sustentável, pela perspectiva 

socioambiental, abordando os conceitos de agroecologia, desenvolvimento e 

sustentabilidade multidimensional. No capítulo “Do campo para a universidade: 

a resistência das mulheres camponesas de Itaiópolis/SC” na construção da 

agroecologia, as autoras Fabiana Cordeiro dos Santos de Souza e Carolina Orquiza 

Cherfem apresentam uma investigação científica realizada, por meio de um Trabalho 

de Conclusão de Curso.

As autoras Paula Torres Trivellato, Sônia Lúcia Lucena Sousa de Andrade, 

Elizangela da Silva Miguel, Sílvia Oliveira Lopes e Silvia Eloiza Priore, no capítulo 

“Segurança Alimentar e Nutricional e produção de alimentos:  o papel da agroecolo-

gia” indicam os contrapontos da produção industrial de alimentos frente à produção 

familiar orgânica e/ou agroecológica e resultados nessas linhas para contribuir com o 

entendimento sobre SAN e produção e consumo consciente.  No capítulo “Por uma 

História do Direito Ambiental da Harmonia com a Natureza à Agenda 2030 a Génese”, 

os autores Mohammed Nadir e Luiz Ernani Bonesso de Araujo versaram sobretudo 

no estudo e analise da génese da Agenda 2030, observará as mutações em alguns 

blocos regionais -de forma sucinta- em termos do desenvolvimento sustentável (DS), 

bem assim como as aquisições e obstáculos conseguidos e/ou confrontados até o 

momento para um verdadeiro empoderamento e emancipação do Sul Global.



No capítulo “Políticas públicas do setor de biocombustíveis no Brasil: breve 

análise na perspectiva da agroenergia”, os autores Leandro Mello Frota e Rogerio 

Borba da Silva realizam uma análise das ações políticas adotados pelo Brasil, para 

a diversificação da matriz energética por meio de biocombustíveis. Os autores Eli-

zangela da Silva Miguel, Davi Lopes do Carmo, Sílvia Oliveira Lopes, Paula Torres 

Trivellato e Silvia Eloiza Priore, no capítulo “Exposição ocupacional, ambiental e ali-

mentar aos agrotóxicos: impactos na saúde humana”, objetivam trazer para discus-

são os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde humana, considerando a exposição 

ocupacional, ambiental e alimentar, mediante aos estudos e resultados de pesquisas 

que abordam essa temática.

No capítulo “Reflexos da produção para autoconsumo na promoção da segu-

rança alimentar e nutricional”, as autoras Sílvia Oliveira Lopes, Paula Torres Trivella-

to, Elizangela da Silva Miguel e Silvia Eloiza Priore objetivam discutir os reflexos da 

produção para autoconsumo na promoção da segurança alimentar e nutricional no 

meio rural. As autoras “Lara de Araújo Miranda e Ladjane de Fátima Ramos Caporal, 

no capítulo “O sagrado feminino e a mulher contemporânea sob o olhar da psicolo-

gia” discutem como se revelam os elementos do Sagrado Feminino na mulher con-

temporânea.

No capítulo “Sinergia entre o manejo agroecológico do solo e protagonismo da 

agricultura familiar na soberania alimentar e nutricional”, os autores Cássio Marques 

Moquedace dos Santos e Naiara Oliveira Figueiredo abordam o protagonismo dos 

agricultores na soberania alimentar do país por meio de um sistema produtivo que 

proporcione alimentos saudáveis, acessíveis e que permitam aos povos tradicionais 

perpetuar sua cultura milenar de conservação da diversidade. As autoras Liliane dos 

Santos, Judite Massi e Pamela Barbosa Coffi, no capítulo “Horta domiciliar da família 

Guedes” dissertam sobre uma pesquisa de cunho descritivo e exploratório sobre a 

horta da pesquisadora Liliane.

Por fim, no capítulo “Projeto Aroeira: plantando esperança no centro de Brasí-

lia”, as autoras Ana Luiza Cavalcanti, Beatriz Scandiuzzi e Julia Maciel abordam no 

texto o Projeto Aroeira, que tem por objetivo promover um ambiente de convívio, de 

contato direto com a natureza e seus ciclos, mesmo que em um meio altamente ur-



banizado; estimular a apropriação desse espaço, o cuidado de si e do outro (plantas, 

espaço, colegas) e o empoderamento da população para a utilização das plantas 

para suas diversas necessidades.

Recomendamos fortemente a leitura dos capítulos que compõem a presente obra.

Santa Maria, 18 de dezembro de 2020.

Organizadores

Profa. Dra. Liziany Müller Medeiros  - UFSM

Profa. Dra. Francielle Benini Agne Tybusch – UFN

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM
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AGROECOLOGIA, MERCADO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

10.48209/978-65-00-13779-1

Gabrielle Jacobi Kölling1

Gernardes Silva Andrade2

INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual o tema do agronegócio gera muitas discussões, 

especialmente no tocante aos modos tradicionais de produção. A sustentabilidade 

dos modos de produção passou a ser pauta constante e é nesse cenário que a 

agroecologia se apresenta como uma forma de agricultura sustentável que retoma as 

concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde. Consideram-se 

as chamadas práticas de agricultura que incorporam as questões sociais, políticas, 

culturais, energéticas, ambientais e éticas. 

É possível produzir de modo sustentável, com manejos que se enquadram 

no conceito de agroecologia e que usem como paradigma práticas da agricultura 

orgânica e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades 

ambientais negativas e, consequentemente, mais sustentabilidade. Nasce, assim, 

um novo mercado na produção agrícola: a agroecologia.

O conceito de agroecologia pode ser entendido como a remediação inadiável 

ao agravamento das condições ambientais, sociais e políticas causadas pela forma 

de desenvolvimento econômico vigente. A proposta da agroecologia é uma revisão 

dos métodos convencionais de manejo da terra em grande escala.

Assim, o objetivo do presente artigo é analisar como a agroecologia, em função 

de sua base científica e caráter multidisciplinar, pode ser de grande valia para a 

1  Doutora em Direito Público (Unisinos). Mestre em Direito Público (Unisinos). Especialista 
em Direito Sanitário (ESPRS e Universidade de Roma Tre). Bacharel em Direito (Unisinos). Pro-
fessora concursada na Universidade Municipal de São Caetano – USCS. Professora dos Mestrado 
Profissional em Direito do CERS – Centro Educacional Renato Saraiva. Líder do Grupo de Pesqui-
sa do CNPq “Tutela jurídica da saúde ambiental”. E-mail: koll.gabrielle@gmail.com
2   Mestrando em Direito (Faculdade CERS). Especialista em Gestão Pública (IFPE). Especia-
lista em Direito e Processo Civil (UNIFACOL). Bacharel em Direto (ASCES/UNITA). Analista bancá-
rio concursado no Banco do Nordeste S. A., exercendo a função de agente de desenvolvimento no 
Território Agreste Setentrional-PE. E-mail: gernardes@yahoo.com.br

mailto:koll.gabrielle@gmail.com
mailto:gernardes@yahoo.com.br
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compensação de desigualdades socioeconômicas forjadas desde os primórdios da 

colonização. Além do mais, em perspectiva mundial, é plausível pugnar pela tese de 

que é um fator relevante no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Assim sendo, a priori, será contextualizado o processo de colonização do 

território brasileiro com seus ciclos econômicos mais vultosos e as sequelas da 

“empresa agromercantil” que implicam contemporaneamente. Posteriormente, 

o debate concernirá na relação Sustentabilidade e Agroecologia, e de como esta 

pode ser um vetor indutor de desenvolvimento sustentável em escala local e global. 

Findando, este ensaio abordará a despeito das políticas de agroecologia no Brasil, 

relatando sobre seus limites, possibilidades e articulações enquanto política pública.

No tocante à metodologia, utilizar-se-á o método descritivo-analítico. Quanto às 

técnicas, pode-se dizer que a bibliográfica será crucial para a análise de material já 

publicado acerca do tema, constituído, principalmente, de livros, artigos de periódicos 

e, atualmente, via eletrônica, nacionais e internacionais. A análise documental será 

relevante para os materiais que não receberam tratamento analítico. As fontes 

documentais podem ser documentos reservados em arquivos de órgãos públicos e 

instituições privadas (associações científicas), regulamentos, ofícios, boletins.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE COLONIZAÇÃO NO 
BRASIL 

Em vista do modelo de colonização empregado no Brasil, baseado na exploração 

de latifúndios e no cultivo de matérias primárias sob o manejo da monocultura 

extensiva, em pleno século XXI, seu espaço rural reflete marcas de insustentabilidade. 

Hoje, este predomínio permanece sob o título de agronegócio e seu produto, continua 

voltado à exportação e tem a alcunha de commodities.

Inicialmente, quanto aos formatos de colonização empregados por aqui 

evidencia-se a exploração do território baseada no Mercantilismo (acumulação 

primitiva de Capital), todavia com uma interface fortemente agrícola: o Brasil como 

uma empresa agrícola, FURTADO (1973, p. 93), e a mercê das necessidades externas. 

Assim, a partir de 1532, mormente nas capitanias de Pernambuco e São Vicente, 

foram estabelecidas bases na agricultura, no patriarcalismo, na junção da cultura 
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econômica e social do colonizador prevalecendo-se sobre os costumes nativos e no 

trabalho escravo (primeiramente de indígenas, posteriormente de africanos). 

Diante esta temática são indispensáveis as contribuições de Gilberto Freyre 

(2003) abordadas no clássico escrito Casa Grande & Senzala: formação da família 

brasileira sob o regime da economia patriarcal, cuja primeira edição foi disponibilizada 

em 1933. Ressalte-se, aliás, que o comércio de vidas cativas em si era uma cadeia 

angariadora de divisas para metrópole e para terceiros (sejam eles nações ou 

entidades), não ficando restrita a utilização de mão de obra nos principais ciclos 

econômicos (a exemplo da cana-de açúcar, da mineração, do café, entre outros), 

perdurando  (oficialmente) até 1888. 

Sob o prisma econômico, a ocupação das terras brasileiras nos séculos XVI e 

XVII ficou mais concentrada no litoral e na zona da mata do Nordeste. Este fato foi 

objeto de estudo da tese de doutorado de Celso Furtado: A Economia Colonial no 

Brasil nos séculos XVI e XVII (1948), cujos estudos foram integrados ao livro Formação 

Econômica do Brasil, publicado em 1959. Analisando esta obra, Araújo e Santos (In 

ARAÚJO et al. 2009, p.177) compreendem que, dentre suas inúmeras contribuições, 

uma delas “é a identificação das raízes da diversa e desigual organização do território 

brasileiro”. 

Já entre os séculos XVIII e XIX, a potência dos ciclos econômicos deslocam-

se do Nordeste, para Sudeste. A colonização desta região foi impulsionada após 

a descoberta de ouro e diamantes nas Minas Gerais (nos últimos anos do final do 

século XVII). Nos empreendimentos de mineração além dos escravos, atuando nas 

lavras, havia a figura dos faiscadores, os quais eram trabalhadores livres e autônomos 

(PRADO JÚNIOR, 1961, p. 173 e 174). Toda a movimentação ocasionada por este 

novo fluxo migratório fez eclodir vários povoados cravejados às margens da “rota do 

ouro” e, a posteriori, a criação da “intendência dos diamantes.

Chegando em meados do século XIX, se intensifica o povoamento do território 

de São Paulo, mais especificamente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, ensejado 

pela exploração da cultura cafeeira. Neste período, se por um lado era pujante a 

expansão desta cadeia produtiva, por outro disparava o alerta para substituição dos 

escravos condicionados pelas conquistas dos movimentos abolicionistas (culminando, 

em tese, em 1888).
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Existiam basicamente três opções de trabalhadores: o escravo, o imigrante e 
o nacional livre. Em São Paulo, durante os anos de 1877 a 1880, o estoque 
de cativos manteve-se praticamente inalterado e a entrada de estrangeiros 
ainda era relativamente pequena, principalmente quando comparada aos 
números da imigração em massa a partir do final da década de 1880. A 
população livre pobre, entretanto, avolumava-se na província. Contribuíram 
para isso o crescimento vegetativo, a migração interna e as diversas formas 
de emancipação dos escravos (GONÇALVES, 2014).

No entanto, independentemente de se ter ultrapassado a era colonial, de ter 

sido (gradualmente) reconhecida a sua independência, de tornar-se uma república 

e de alçar status de Estado Democrático de Direito, a aparente progressão política 

nem de longe propiciou alterações significativas no panorama socioeconômico. Isto 

porque, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 73):

Toda estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios 
urbanos. É preciso considerar esse fato para se compreenderem exatamente 
as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito tempo 
depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se 
apagaram ainda hoje.

Mais que isso, não bastasse as contemporâneas imposições neocoloniais 

advindas de grandes conglomerados empresariais transnacionais, muitos dos 

sucessores, patrimonialmente ou ideologicamente, daqueles “donatários de 

sesmarias” continuam a submeter a grande maioria da população a bel-prazer de 

seus caprichos.

Por este prisma, no quadro atual, percebe-se uma robusta elite no campo 

com potente representação no congresso nacional, grande concentração de renda, 

usuária de novas tecnologias e assistência técnica especializada, impulsionada por 

financiamento (mormente, estatal) e detentora de conhecimentos relativos à inovação 

e a empreendedorismo. Assim, quanto às perspectivas, notadamente capitalistas, 

focadas no lucro, na produção e na produtividade é fácil este agro se dizer pop. 

Em contrapartida, quando se mira para o outro lado da cerca, da “rodagem”, ou 

do ribeirão estão os sujeitos que interessam a este trabalho: os agricultores familiares 

de produção agroecológica. Estes, em um país em que a desigualdade social é tão 

peculiar, da mesma maneira que outros grupos vulneráveis, tem dificuldades de 
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desfrutar de direitos básicos ou sofrem violações, consoante Lima Júnior (2001, p. 

90).

Neste sentido, Boaventura Souza Santos (1999, p. 223), dissertando sobre os 

“novos movimentos sociais”, ressalta a crítica destes, tanto à emancipação social 

socialista quanto à regulação social capitalista. Ademais, ao pontuar outros contornos 

de opressão transcendentes às relações de produção, tais como o machismo, a 

poluição, o racismo, o produtivismo e a guerra, estes agrupamentos contestam por um 

novo paradigma social, frente aos excessos de regulação da modernidade, calcados 

na cultura e na qualidade de vida em detrimento do aspecto patrimonial.

 Além disso, este sociólogo obtempera que tais abusos interferem no modo de 

trabalho e produção bem como no modo de vida e descanso das pessoas e, por outro 

lado, reflete a alienação e os conflitos internos do indivíduo decorrentes da pobreza 

e das realizações sociais. Ou seja, não são sentidos apenas por determinada classe 

social, decerto, afligem grupos sociais transclassistas (sic) e toda sociedade.  

Não obstante, os grupos de resistência da zona rural emergem, em princípio, 

para combater violações de direitos. Este posicionamento é bastante salutar ao 

Estado Democrático de Direito, ainda mais em sociedades manchadas pelo regime 

de servidão, em que tais grupos estão sujeitos à pobreza extrema e à fome desde as 

primeiras ações de colonização do Brasil. Neste diapasão, é pertinente a contribuição 

de Gladstone Leonel Júnior, ao dissertar acerca dos fundamentos histórico-teóricos 

do campesinato e os elementos para o desenvolvimento da agroecologia. 

O referido professor identifica nos trabalhadores tanto uma função primordial 

tangente a “resistência agroecológica frente ao modelo predatório vigente”, quanto 

atos de solidariedade direcionados aos demais obreiros (urbanos e rurais assalariados) 

dominados pelos moldes de produção posto. Outrossim, baliza “a importância da 

revitalização do campesinato na agricultura sustentável de fato, ou seja, mantendo 

as bases de reprodução no manejo dos seus recursos naturais” (2016, p. 30).

A agroecologia tem por significado “novos jeitos” ou o resgate de se fazer 

agricultura (aspecto econômico) sem explorar os seres humanos (aspecto social) 

nem degradar o meio ambiente (aspecto ambiental). Fica claro que seu desígnio é a 

produção de alimentos ao passo que proporciona justiça social e equilíbrio ecológico 

de todo sistema. 
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Assim, se adequa perfeitamente à concepção de desenvolvimento sustentável. 

Com vistas ao relatório Nosso Futuro Comum (1978), liderado pela médica Gro Harlem 

Brundtland, a Organização das Nações Unidas (ONU) conceitua o desenvolvimento 

sustentável como “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais 

sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades” (NAÇÕES UINIDAS: MEIO AMBIENTE, [s.d.]). Como disposto, a 

agroecologia se apresenta como uma atividade antrópica sustentável por excelência.

SUSTENTABILIDADE E AGROECOLOGIA 

É relevante a proposição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

(ODS) pela Organização das Nações Unidas. Esta ação está no espectro da Agenda 

2030, cuja pretensão é transformar o mundo por intermédio do desenvolvimento 

sustentável. Mais uma vez, são lançadas políticas públicas, de dimensão global 

com os devidos ajustes locais, vislumbrando-se ser um artifício mais adequado para 

alcançar a exigibilidade de direitos.   

Os ODS’s têm por finalidade a concretização de direitos humanos, mas também 

“são integrados e indivisíveis, e equilibram três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: a econômica, a social e a ambiental” (ONU, Agenda 2030). Em virtude 

de seu lastro principiológico, bem como seu caráter interdisciplinar não parece ser 

difícil ilustrar a relevância da agroecologia em todos os ODS (infra), especialmente 

no ODS 2.

Em nível mundial, presume-se que esta atividade é uma alternativa adequada 

para “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável” (NAÇÕES UINIDAS: ODS2, [s.d.]). Esta 

percepção decorre do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS 2), sob o 

título de “fome zero e agricultura sustentável”.

Em nível nacional, há de se alertar as ações de enfretamento aos impactos 

decorrentes do uso de agrotóxicos frente à saúde humana e ao meio ambiente previstas 

na PALANPO/2016-2019. Ou seja, além de propor uma alimentação saudável, 

questões de Saúde Pública e Segurança Alimentar não podem ser dissociadas desta 

cadeia econômica. 
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A segurança alimentar é uma responsabilidade compartilhada. Governos, 
órgãos econômicos regionais, organizações das Nações Unidas, agências 
de desenvolvimento, organizações comerciais, grupos de consumidores 
e produtores, instituições acadêmicas e de pesquisa e entidades do setor 
privado devem trabalhar juntos em questões que nos afetam (NAÇÕES 
UNIDAS: FAO, 2019).

Destarte, Azevedo e Pelicioni (2011, p. 715), defendem “a Agroecologia 

como uma estratégia intersetorial de promoção da saúde, de sustentabilidade e de 

segurança alimentar e nutricional”. À época, estas pesquisadoras, já assinalavam 

um cenário desafiador na academia tangente ao exercício de correlacionar saúde 

pública e sistemas agroalimentares, pois a este não lhes eram oportunizados a 

atenção devida.

Por sua vez os consumidores, cautelosos com sua saúde e na promoção de 

bem-estar, seja no plano local, seja no plano mundial, estão aumentando a demanda 

por alimentos saudáveis paulatinamente. Neste item, cabe esclarecer a diferença 

entre orgânico e agroecológico, embora no mercado possam ser frequentemente 

confundidos ou tidos como uma única espécie.

Inclusive, a própria Lei nº 10.831/2003, em seu artigo 1º, perfaz esta confusão, 

de modo que um termo poderia ser trocado por outro (e vice-versa). Já neste 

mesmo artigo, em seu parágrafo 2º, se reproduz, textualmente, o equívoco de tratar 

agroecológicos como espécies do gênero orgânicos. Mais adiante, prevalecerá tese 

divergente a este respeito. Apesar de sua redação ser tendenciosa no sentido reluzir 

um nicho de mercado específico (para os orgânicos), o mais admirável, para todos 

os efeitos, é que compreensão é, eminentemente, agroecológica.      

Conquanto sua técnica produtiva prescinda de adubos sintéticos e agrotóxicos e 

se prese pelo uso responsável dos recursos naturais, as culturas orgânicas nem sempre 

estão vinculadas a um contexto social justo. Isto, porque este tipo de atividade pode 

vir a ficar concentrada em produtores ou empresas rurais, as quais estão obstinados 

pelo lucro (ao entregar um alimento mais caro), se utilizam de atravessadores e, nem 

sempre, garantem direitos aos trabalhadores (DÉBORA BRITTO, 2020). 

Portanto, o manejo orgânico, conforme Gladstone Leonel Júnior (2016, p. 

124):
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Trata-se de uma agricultura mais interessada em uma fatia de mercado 
(daqueles/as que priorizam o consumo de um alimento mais saudável mesmo 
pagando valores mais altos), do que na produção massiva e acessível de 
alimentos de qualidade à população.   

A contrário censo, a Agroecologia tem o condão ratificar a questão econômica, 

social, cultural, entre outras áreas, referentes ao fortalecimento da agricultura familiar 

ao passo que reforçam sua oportunidade de fornecer alimentos saudáveis e com 

preços acessíveis a toda população (rural e urbana). Um ponto de conexão entre 

estes produtores e os consumidores são as feiras agroecológicas. Tais transcendem 

a mera relação de consumo presentes nos supermercados ou nas feiras tradicionais. 

Nos espaços de convivência e comercialização agroecológica, é onde estes 

sujeitos se depararam e que ocorre a venda direta dos alimentos, sem o intermédio 

de qualquer atravessador, implicando em relações sociais (trabalho e remuneração) 

mais justas. Além de tudo, cria-se um laço de confiança recíproca entre vendedor e 

comprador, o qual dá abertura para este expor suas necessidades, desejos, críticas 

e preferências diretamente a quem produz. 

Outra alternativa para escoar a diversidade de artigos (in natura ou beneficiados) 

é aderindo programas institucionais referendados por políticas públicas, porém o 

tema será discutido na próxima seção. Para as modalidades de venda citadas, o 

agricultor familiar carece de estar cadastrados no Ministério da Agricultura e Pecuária 

e vinculados a uma Organização de Controle Social (OCS) (MAPA, [s.d.]).Caso queira 

atingir outros mercados será necessário obter certificação orgânica por auditoria ou 

por organismo participativo (OPAC), e atender às disposições da Lei 10.831/2003, 

regulamentada pelo Decreto 6.323/2007. 
Em particular, a regularização produtiva, via OCS, é um passo essencial para 

seu o empoderamento e sentimento de pertencimento a este universo. “As OCS 
geram credibilidade pela sociedade, a partir da interação de pessoas ou organizações 
com base na confiança, na participação comprometimento, transparência e 
responsabilidade solidária” (Id., 2020, p. 13).

Ademais, um dado extraordinário a ser reverberado é o vigor da produção oriundo 
da agricultura familiar. Conforme a Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), “os agricultores familiares produzem 80% dos alimentos do 
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mundo e são importantes impulsionadores do desenvolvimento sustentável” (FAO 
BRASIL, c2020). 

Corroborando com este pensamento, em 2018, como desdobramento do 
Segundo Simpósio de Agroecologia (Roma), a FAO decide por preterir o ideário da 
“revolução verde”, pautada na agricultura intensiva (iniciada pós Segunda Guerra 
Mundial). Sem embargo, assente a agroecologia como sistema alimentar perene, 
atento à preservação ambiental e à diversidade produtiva.

Desta feita, foi publicada a iniciativa para ampliar a escala da agroecologia, 

cujo objetivo é transformar a alimentação e os sistemas agrícolas aliados aos ODS. 

Este documento presenta la Iniciativa para ampliar la escala de la 
Agroecología, una visión para ampliar el alcance de la agroecologíaa y 
transformar los sistemas alimentarios y agrícolas para alcanzar los ODS. El 
documento responde a cuatro cuestiones clave: ¿Cuál es el potencial de la 
agroecología para contribuir a la Agenda 2030? (Sección 1); ¿Cuáles son los 
desafíos y oportunidades ligados a ampliar la escala de la agroecología? 
(Sección 2); ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo sobre las que 
la Iniciativa para ampliar la escala de la Agroecología se debería centrar? 
(Sección 3) y ¿Cuál es el camino a seguir para la Iniciativa para ampliar la 
escala de la Agroecología? (Sección 4) (FAO, 2018, grifos do autor).

Para se alcançar esta aspiração da agroecologia é fundamental conciliar a 
agricultura familiar à sustentabilidade. É possível produzir, movimentar o mercado e 
respeitar o adequado manejo ecológico dos recursos naturais. Todavia, para isso, é 
conditio sine qua non, dentre outros aspectos, existir consciência coletiva e social para 
romper o paradigma tradicional de produção na agricultura. Romper com o “velho” 
e aceitar o “novo nem tão novo assim” demanda coragem, sociedade e ecologia 

podem conviver e evoluir em conjunto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
POLÍTICA DE AGROECOLOGIA NO BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

Para enfrentar a discussão paradigmática relacionada ao que de fato incorpora 

uma política pública (que é distinta de política de governo), é necessário retomarmos 

alguns postulados relacionados ao Estado, a sua função e visualizar a relação da 

agroecologia enquanto política pública com a sociedade. 
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A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo) foi criada em 

2012, ou seja, é bastante recente, quiçá incipiente. Com um histórico tão recente, é 

perceptível que a agroecologia não foi e ainda não é pauta do Estado.

Em tempos de discursos com pretensão de correção e de instabilidade 

política, é sempre bom recordar a lição de Habermas: não é a contingência cega das 

circunstâncias decepcionantes que assinala o fracasso dos juízos e normas morais, 

mas antes a dor dos ofendidos, cuja voz se faz ouvir na contradição e na indignação 

dos adversários que esposam orientações de valor diferentes. Esse fracasso exige 

uma série de processos de aprendizado pelos quais as partes conflitantes chegam 

a descentralizar suas perspectivas egocêntricas e etnocentricas de tal modo que 

possam incluir-se reciprocamente uma a outra na construção conjunta de um mundo 

mais amplo de relações interpessoais legítimas. Cabe à ética do discurso provar 

que a necessária dinâmica de ‘cada qual ver o que o outro ve’ está embutida nos 

pressupostos pragmáticos do próprio discurso prático (HABERMAS,2007, p. 66-67). 

O fracasso (ou insuficiência) da tardia política nos convida a refletir sobre os processos 

de aprendizado sobre o que temos de agroecologia, qual é a sua importância na 

sociedade contemporânea e o que esperamos do Estado em termos de agroecologia 

e de política pública. 

Em última análise, é condição de possibilidade ouvir mais a dor dos ofendidos 

e, sobretudo, buscar o constante aprendizado das práticas cotidianas voltadas ao 

cuidado com as pessoas, com a agricultura, com a terra, as quais estão acima de 

quaisquer projetos transitórios de poder.  Os direitos fundamentais, individuais e 

sociais (dentre os quais a saúde, a alimentação, dentre outros envolvidos no tema 

da agroecologia) não são um problema de esquerda ou de direita, tão em voga em 

tempos de discursos de fratura social, mas inerentes à própria condição humana. 

Precisamos superar as perspectivas egocêntricas em prol da construção de uma 

autêntica República, na qual a igualdade material não seja uma moeda de troca, mas 

pressuposto fundamental da cidadania livre e com capacidade de autodeterminação, 

capacidade, esta, inclusive para escolher qual tipo de política pública queremos para 

a agroecologia.

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo) foi criada 
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em 2012, com a pretensão de integrar, articular e adequar as políticas públicas 

que contribuem para a produção sustentável de alimentos saudáveis e livres de 

contaminantes químicos, aliando o desenvolvimento rural com a conservação dos 

recursos naturais e a valorização do conhecimento dos povos e comunidades 

tradicionais.

Para compreender a política pública é necessária uma análise do seu processo 

de construção com base nas percepções dos representantes das diversas instituições 

do governo e da sociedade civil que participam da sua gestão. Segundo o IPEA 

(2017), para compreender o processo de construção da agroecologia foram realizadas 

entrevistas semiestruturados diversos setores, dentre os quais com representantes 

dos atores que participaram da construção da política. Os dados obtidos mostraram 

que as agendas da agroecologia e da produção orgânica foram lentamente construídas 

dentro do governo por força das pressões da sociedade civil organizada, do terceiro 

setor. Outro aspecto relevante para a construção dessas agendas foi o fortalecimento 

dos espaços de discussão, participação e articulação proporcionados pelos conselhos 

e comissões de participação social. Nota-se, então, um amplo espaço democrático, 

com participação da sociedade na tomada de decisão em relação à concepção da 

Pnapo (IPEA, 2017).

O desenho histórico da pesquisa do IPEA mostra que os espaços de diálogo 

proporcionados pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(Cnapo), formada por representantes do governo e de entidades da sociedade civil, 

e a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo), composta 

por representantes dos ministérios que atuam na política, foram fundamentais, pois 

forjaram a construção participativa entre governo e sociedade e estimularam uma 

abordagem interministerial dentro do âmbito governamental (IPEA, 2017). Os maiores 

desafios são estão ligados ao processo de aprimoramento da gestão intersetorial e 

a ampliação da prioridade da Pnapo dentro do próprio governo (esse é o desafio do 

passado, do presente e do futuro). A manutenção da política dependerá, também, 

do reconhecimento social e a atuação do governo para incentivar as práticas de 

agroecologia. 

Partindo deste pressuposto, é conveniente trazer à baila a articulação entre 
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políticas públicas pautadas em alimentação, quais sejam o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Este 

programa tem por escopo oferecer alimentação escolar e promover educação 

alimentar e nutricional aos estudardes da educação básica da rede pública (PNAE, 

c2017). Graças à Lei 11.947/2009, o seu artigo 14 estabelece que: 

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 
no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos 
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas (grifos nossos). 

Regulamentando esta política pública, repetindo orientação de anos anteriores, 

a Resolução n° 06 do Ministério da Educação, orienta, quando possível, por priorizar 

a aquisição de alimentos orgânico e/ou agroecológicos no ente federativo onde se 

localize a escola (art. 23). Mais adiante, prevê a possibilidade de “(...) acrescer aos 

preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos produtos 

convencionais (...)” (§ 5°, art. 31).

Neste recorte, a garantia de mercado para os produtos agroecológicos da 

agricultura familiar não condiz, necessariamente, com acesso eficaz a essa política. 

Isto, em muito, dependerá das governanças locais, pois é a partir de atividade 

de fiscalização e ações de controle social das entidades competentes (tal qual 

os conselhos e outros coletivos da sociedade civil) que irão cobrar às esferas da 

administração pública a aplicação destes dispositivos (supra). Ainda assim,
Iniciativas como como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar vêm sendo apontados como 
as principais políticas públicas de incentivo à produção sustentável e o 
fornecimento de alimentos saudáveis à população. Os problemas que 
denúncias recentes apontaram no tocante à regulamentação desses 
programas, no entanto, denunciam que é preciso pensar nas condições 
efetivas que o Estado oferece para a consolidação da Agroecologia e da 
produção orgânica enquanto modelos viáveis de uma produção agroalimentar 
sustentável (ISAGUIRRE-TORRES e FRIGO, 2013, p.16). 

 Atinente ao PAA, este foi constituído pelo artigo 19 da Lei 10.696/2003, tal como 
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é regulamentado pelo Decreto 7.775/2012. Seu objetivo precípuo é servir como um 

mecanismo voltado à ascensão da agricultura familiar e ao combate à insegurança 

alimentar.  Observe-se que no referido decreto (art. 4°, I), fica bem delineado o sujeito 

beneficiado como: 

indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, aqueles 
atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e 
nutrição, pelas demais ações de alimentação e de nutrição financiadas pelo 
Poder Público e, em condições específicas definidas pelo GGPAA, aqueles 
atendidos pela rede pública de ensino e de saúde e que estejam sob custódia 
do Estado em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação do 
sistema socioeducativo.

 

De outro lado, nos incisos seguintes, também esclarece os demais atores 

envolvidos nesta política, como os beneficiários fornecedores (a exemplo dos 

agricultores familiares), organizações fornecedoras, unidades recebedoras, órgão 

compradores e a “chamada pública” como procedimento administrativo a ser 

empregado. Nesta esteira, no caso dos agricultores familiares, o PAA chama atenção 

por impulsionar o aumento de renda e a melhoria na qualidade de vida. Importa 

salientar, para a definição de preços de artigos agroecológicos (e orgânicos) deste 

programa, a mesma possibilidade de acréscimo de até 30%a despeito dos itens 

convencionais prevista no PNAE (SEDS, [s.d.]).

Para além das políticas públicas (como a PNAPO) e de uma agenda sustentável 

consistentes que agreguem o debate e o “fazer” agroecológico, este conjunto, por 

vezes, “não é suficiente quando o sistema jurídico mantém-se no reconhecimento 

de normativas que favorecem a manutenção dos riscos sociais e ambientais do 

modelo de produção dominante” (ISAGUIRRE-TORRES e FRIGO, 2013, p.18). Esta 

realidade exige exponencial engajamento dos atores imbuídos em apoderar-se de 

um ambiente rural equilibrado e do imperativo de firmar resistência.

Agroecologia, sustentabilidade e meio ambiente são discussões correlacionadas, 

a agenda ambiental está conectada à agricultura, e não é de hoje. Devido a relevância 

do tema para o meio ambiente, foi desenvolvido por meio do MMA (Ministério do 

Meio Ambiente) a Agenda 21 que tem por finalidade desenvolver fundamentos 

para contribuir com as análises políticas que desenvolvam na sociedade de forma 
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participativa, bem como controle social e suas estruturas, segundo Fonseca (2009), 

ainda afirma que a Agenda 21 precisa motivar ações do governo em paralelo a 

sociedade para um desenvolvimento sustentável. O número 21 é oriundo a outra 

finalidade que é alcançar 21 locais dessas ações e análises políticas. 

Embora a Agenda 21, cujo seu conceito chave é o desenvolvimento 

sustentável, foi um documento elaborado na Agenda Rio 92 em uma conferência 

onde representantes de 178 países reuniram-se para tratar de temas acerca do meio 

ambiente e sua sustentabilidade. No entanto, o processo da Agenda 21 foi viabilizado 

apenas em 1997 pela constituição da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável. A CPDS decidiu que a AG21 seria formada por seis conteúdos, listados 

a seguir com os respectivos consórcios responsáveis, quais sejam: 1) Cidades 

sustentáveis – Consórcio Parceria 21; 2) Redução das desigualdades sociais – 

Consórcio Parceria 21; 3) Agricultura sustentável – Consórcio Museu Emílio Goeldi; 

4) Gestão de recursos naturais – Consórcio TCBR/Funatura; 5) Ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento sustentável – Consórcio CDS-UnB/Abipti.

Após várias reflexões, a AG21 apesar de sua importância histórica neste 

processo, não foi capaz de gerar políticas e ações concretas em escala nacional 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. O processo da AG21 Brasileira se 

desenvolveu como um projeto, que teve seu produto final – e sua conclusão – com a 

entrega dos documentos intitulados Agenda L1 Brasileira: ações prioritárias e resultado 

da consulta nacional (FONSECA, 2016). Nota-se, por tanto, que a sustentabilidade 

vinculada à agricultura já é um tema que foi discutido na agenda ambiental desde a 

década de 90.

É nesse contexto histórico de formação e influências que a agroecologia é forjada 

como um paradigma agroecológico, como um enfoque de intervenção multidisciplinar, 

que vem sendo construído a partir de uma cientificamente comprovada crise no 

atual modelo tecnológico e de organização da produção dominante na agricultura 

(MARTINEZ, 1992).

A construção da política da PNAPO é, em última análise, a síntese de uma 

reflexão crítica sobre o modelo de produção agrícola com base na revolução verde 

e na modernização da agricultura, historicamente combatida no Brasil devido aos 
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seus impactos sobre o meio ambiente. Considerando, incialmente, a monocultura 

de commodities para exportação, o padrão de produção difundido pelo paradigma 

da revolução verde é muito prejudicial ao ambiente, tendo em vista que ele diminui a 

biodiversidade dos agroecossistemas, bem como a sua estabilidade e abrindo, assim, 

espaço para o ataque de pragas e doenças. Não podemos olvidar que isso gera 

uma demanda grande e crescente por agrotóxicos e fertilizantes químicos, os quais 

impactam muito negativamente a saúde humana, bem como o meio ambiente, visto 

que podem poluir as águas e o solo, causando, por sua vez, a perda de biodiversidade 

e dos seus serviços ecossistêmicos. No ano de 2008, o Brasil assumiu o posto de 

maior mercado de agrotóxicos do mundo, isso gera uma contaminação dos alimentos 

em escala bastante grande (CARNEIRO et al, 2015).

Na política de agroecologia nota-se a fragilidade em relação ao tema dos 

agrotóxicos. O atual sistema agrícola, com a justificativa insustentável de atender 

às demandas populacionais, compeliu a mecanização e a crescente utilização de 

insumos para o seu desenvolvimento, como é o caso dos agrotóxicos. Esse uso 

demasiado de substâncias agrotóxicas afeta não somente os alimentos, mas também, 

por via de consequência, os animais humanos que os consomem, avariando a sua 

a incolumidade físico psíquica (FIORILLO, 2015). O tema deveria ser tratado e 

enfrentado na política, visto que o art. 225 da Constituição Federal de 1988, no § 

1º, inciso V do artigo, prevê que incumbe ao poder público controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substancias que comportem 

riscos para a qualidade de vida e ao meio ambiente. Assim, demonstra-se que o texto 

constitucional não proíbe o uso de agrotóxicos, contudo, o limita ao responsabilizar 

o poder público pelo controle das atividades, assegurando assim a efetividade do 

direito ao meio ambiente saudável. A própria FAO eleva a agroecologia como viável 

para produção de alimentos e preservação da biodiversidade, à medida que rompe 

com seu alinhamento, de quase meio século, com a “Revolução Verde” (manejo 

intensivo). 

Nota-se, ainda, que a política usa o termo agroecologia indistintamente, sem o 

rigor e cuidado necessários. A agroecologia apresenta-se como ciência ou disciplina 

científica que apresenta uma série de princípios (por isso é área específica do 
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conhecimento), conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar 

e avaliar agroecossistemas, com a pretensão de possibilitar a implantação e o 

desenvolvimento de padrões de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade. 

Assim, a agroecologia proporciona bases científicas para apoiar o processo de 

transição a estilos de agricultura sustentável nas suas diversas manifestações na 

sociedade atual. (ALTIERI, 1989). É a partir dessa ciência que se pode implementar, 

na prática, novos instrumentos de produção agrícola. 

Por fim, percebe-se que a agroecologia constitui um campo de estudos que 

pretende o manejo ecológico dos recursos naturais, para, através de uma ação social 

coletiva de caráter participativo, para reconduzir ou readequar a coevolução social 

e ecológica, mediante controle das forças produtivas, deixando de lado as formas 

degradantes e espoliadoras da natureza e da sociedade (ALTIERI, 1989). Trata-se, 

pois, de uma ruptura com os modelos tradicionais, a ruptura gera impacto, movimenta. 

CONCLUSÃO 

Em vista do modelo de colonização empregado no Brasil, baseado na exploração 

mercantil sob a face de empresa agrícola, este período ainda repercute intensamente 

hodiernamente. As ocupações territoriais iniciais mais incisivas foram formatadas ao 

sabor dos ciclos econômicos de maior expressão, experimentados por esta nação 

(cana-de açúcar no Nordeste, mineração cafeicultura, no Sudeste). Algo peculiar em 

todas essas atividades foi a “preciosa” contribuição do trabalho escravo, contudo, 

nestas últimas, surgiram, respectivamente, a presença do trabalhador livre e o labor 

imigrante. Perpassando por outros momentos da evolução histórica nacional até 

o vigor do Estado Democrático de Direito, ainda assim, relativamente à manifesta 

evolução política, o arcabouço socioeconômico pouco progrediu nestes quinhentos 

anos.

Considerando que a base social colonial se estruturou na zona rural, e é neste 

espaço que sua interferência é mais evidente, insurge movimentos campesinos reativos 

ao enfrentamento de abusos seculares. Para acudir esta questão, vislumbra-se, então, 

na agroecologia como uma atividade camponesa capaz de, concomitantemente, 
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ser portar como resistência ao modo de produção intensivo e predatório posto, mas 

também de conciliar o manejo dos recursos naturais e com uma agricultura ecológica 

lastreada por princípios de desenvolvimento sustentável. 

É neste mote, que se torna perfeitamente factível a relevância da agroecologia 

em todo os 17 ODS’s, singularmente no ODS2. Em tão alto grau o é que a FAO 

acaba por elevar a agroecologia como um padrão viável para produção sustentável 

de alimentos e de preservação da biodiversidade, ao anunciar, em maio de 2018, 

a Iniciativa para ampliar la escala de la agroecolgía: transformar la alimentación y 

los sistemas agrícolas apoyo de los ODS. Através deste documento, esta entidade 

indica uma ruptura com um alinhamento, de aproximadamente meio século, com o 

ideário da “revolução verde” e seu manejo intensivo.

No Brasil, na mesma toada de crítica a esta, a PNAPO foi implementada com o 

fito de integrar e articular políticas públicas às agendas da agroecologia da produção 

orgânica. Sua instituição se deu paulatinamente alicerçada em governos progressistas, 

mas com a efetiva participação (pressão) da sociedade civil através de discussões 

propiciadas pela CNAPO e pela CIAPO. Ou seja, trata-se de uma construção entre 

governo e sociedade, com abordagem interministerial. E, neste sentido, no âmbito das 

articulações com outras políticas públicas, tais quais o PAA (Ministério da Cidadania) e 

o PNAE (Ministério da Educação) importantes estimuladores à produção sustentável 

e o fornecimento de alimentos saudáveis à população. 

Por fim, não se pode deixar de tecer comentários abordando as feiras 

agroecológicas. Tais são espaços transcendem o local de comercializam para uma 

atmosfera recheada de relações socias justas para o agricultor familiar e seu parceiro, 

na qualidade de consumidor de alimentos saudáveis a preços acessíveis. Para tanto, 

assim como no PAA e no PNAE, o produtor agroecológico deve estar cadastrado e 

regularizado no MAPA.

Em síntese, a estruturação desta atividade econômica é de grande relevância 

já que sua função ou utilidade não está restrita ao território produtor e ao mercado 

local, pelo contrário está inserida na dinâmica de uma conjuntura global. Por ter em 

seu bojo, fundamentos de desenvolvimento sustentável, a agroecologia desponta 

como um vetor na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tanto de quem a 
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produz, quanto de quem a consome.
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INTRODUÇÃO

Por meio de uma cultura consciente e ligada à natureza e à ancestralidade, 

os povos indígenas cultivam o Cipó-Mariri e a Chacrona, plantas sagradas que são 

usadas para a produção da Ayahuasca. Os meios usados para o plantio, conservação 

e manejo dessas plantas estão diretamente ligados à preservação do Meio Ambiente, 

havendo, para tanto, um equilíbrio ecológico. De outra sorte, a população branca, 

além de efetuar invasões em territórios indígenas, tem sido contumaz na prática da 

degradação ambiental, tendo um sistema agrícola que desrespeita a fauna e a flora.

Considerando o aumento dos desastres ambientais e das mudanças climáticas, 

relacionadas à ausência de preservação ambiental, sobreveio a agroecologia, que 

visa ao cultivo do solo de forma sustentável e responsável. Assim, objetivando a 
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mudança no tratamento do solo (e da natureza no seu aspecto mais amplo) elaborado 

pela população branca, este trabalho traz a seguinte indagação: Qual é a importância 

da valorização das práticas indígenas quanto ao cultivo do solo? 

Para responder a essa indagação, utilizou-se o método de abordagem sistêmico-

complexa, pois há uma análise global do problema em questão. Ademais, o método de 

procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, tendo como técnica de pesquisa, 

a produção de fichamentos e resumos expandidos.

O trabalho se dividiu em três itens temáticos. Em um primeiro momento, tem-se 

a intenção de analisar criticamente o sistema econômico vigente, visto ser o principal 

causador da destruição da Pachamama. Ademais, objetiva-se versar acerca do 

desenvolvimento, propagada na década de 1970, que agravou a desvalorização dos 

saberes e culturas indígenas. 

Em um segundo momento, este artigo intenta elucidar o cultivo do Cipó-

Mariri e da Chacrona, plantas sagradas para a produção do chá Ayahuasca, sob o 

prisma legislativo. Por fim, o presente trabalho visa adentrar na análise do cultivo do 

Cipó-Mariri e da Chacrona, visto que as religiões hoasqueiras possuem um papel 

fundamental no que tange à agroecologia.

UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO 
DOS SABERES DOS POVOS LATINO-AMERICANOS

De acordo com Eduardo Galeano (2020, p. 18), a América Latina sempre foi a 

região das “veias abertas”, tendo as suas terras, as suas águas, os seus homens e as 

suas capacidades laborais, os seus minerais e os seus recursos naturais humanos 

transformando-se em capital europeu e, após, estadunidense. Os Estados latino-

americanos, detentores de um capitalismo periférico, permanecem, mesmo após o 

percurso de séculos, sendo colonizados por um suposto desenvolvimento que, ao 

invés de protegê-los, pratica a devastação ambiental e social (ACOSTA, 2016, p. 59).

O “fantasma do desenvolvimento” (ACOSTA, 2016) tem contribuído para que 



39

os povos nativos da América Latina sejam desvalorizados, tornando as suas culturas 

invisíveis em prol da importação dos saberes dos países centrais. Segundo Acosta 

(2016, p. 59-60),

 

negamos inclusive nossas raízes históricas e culturais para modernizar-
nos imitando os países adiantados. Assim, negamos as possibilidades de 
uma modernização própria. O âmbito econômico, visto a partir da lógica 
da acumulação do capital, domina o cenário. A ciência e a tecnologia 
importadas normatizam a organização das sociedades. Neste caminho – de 
mercantilização implacável – aceitamos que tudo se compra, tudo se vende. 
Para que o pobre saia de sua pobreza, o rico estabeleceu que, para ser como 
ele, o pobre deve agora pagar para imitá-lo: comprar até seu conhecimento, 
marginalizando suas próprias sabedorias e práticas ancestrais.

 

Ademais, embora morra a cada minuto uma criança com fome na América Latina 

(Galeano, 2020, p. 20), os Estados tendem a confiar em um suposto desenvolvimento 

econômico que, pautado no neoliberalismo, limita-se a exterminar os grupos excluídos 

do sistema (Borges, 2017, p. 133) e a devastar a natureza, enriquecendo tão somente 

uma minoria branca latino-americana e os residentes dos países centrais. No ponto, 

destaca-se que a historicidade do “descobrimento” da América Latina baseia-se no 

interesse do homem branco de obter lucro às custas de vidas não-brancas e às 

custas da flora e da fauna, sendo que inclusive, naquela época, “o ouro e a prata 

eram as chaves que o Renascimento usava para abrir as portas do Paraíso no céu e 

as portas do mercantilismo capitalista na Terra” (GALEANO, 2020, p. 32).

O extermínio da população que não se enquadra no sistema capitalista é notório 

e latente, sendo que, com a chegada dos homens brancos em solo latino-americano, 

muitos indígenas “antecipavam ao destino imposto por seus novos opressores 

brancos: matavam os seus filhos e se suicidavam em massa” (Galeano, 2020, p. 34). 

Por esse motivo, observa-se que o capitalismo sempre estava calcado no genocídio 

dos povos nativos da América Latina e da degradação ininterrupta da Terra.

Segundo Marx, “o interesse particular daqueles que exploram um ramo do 

comércio ou da manufatura é, em certo sentido, sempre diferente do [interesse] do 

público e, frequentemente, até mesmo contraposto a ele de maneira hostil” (2004, 
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p. 47). Assim, tendo em vista que o interesse do capitalista será de tão somente 

ampliar o seu lucro, não há que se falar em preservação ambiental sem que haja uma 

alteração no sistema de produção, sobretudo quando se fala em produção relativa ao 

manejo do solo.

A modernização, alicerçada no discurso hegemônico desenvolvimentista, 

alienou 70% da humanidade do mínimo exercício de ser, tornando-a mão de obra em 

centros urbanos (Krenak, 2019, p. 14) e privando-a de quaisquer meios satisfatórias 

de vida. O “fantasma do desenvolvimento” (Acosta, 2016) tem contribuído para com 

o agravamento da perda da conexão entre ser humano e natureza, fazendo com 

que a ideia de que somos exclusivamente a humanidade nos alienasse ao ponto de 

acreditar que a Terra é uma coisa e nós, outra (Krenak, 2019, p. 16).

 A ideia da civilização, propagada sobretudo pelo “fantasma do desenvolvimento” 

(Acosta, 2016), tornou cidadãos em seres acríticos e desprovidos de consciência 

(Krenak, 2019, p. 24). Para o líder indígena Ailton Krenak (2019), os indígenas 

sempre souberam que esse programa era um equívoco, todavia, os homens brancos 

impuseram-lhes à força a ideia da modernidade e da civilização, mesmo que isso 

trouxesse consequências. Por esse motivo, para o líder Krenak (2019, p. 31), a 

população indígena há quinhentos anos resiste e, embora o desmatamento ambiental 

se agrave, continuará a resistir. Entretanto, a população branca não está adaptada a 

isso, necessitando urgentemente aprender com os indígenas, formas alternativas de 

vivências.

O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, 
porque, se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos 
ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje 
estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda 
(Krenak, 2019, p. 45).

Para Lilia Schwarcz, o Brasil tem um passado violento cujo lema sempre foi 

submissão dos povos não-brancos, mesmo que ao preço do apagamento de várias 

culturas (2019, p. 207). No ponto, em prol do interesse das grandes corporações, as 

línguas indígenas tendem a serem eliminadas paulatinamente (KRENAK, 2019, p. 
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23), ao passo que a natureza tende a ser despersonalizada para que possa tornar-se 

resíduo da atividade industrial e extrativista (Krenak, 2019, p. 49).

De acordo com a indígena Avelin Buniacá Kambiwá, “dentro do sistema 

capitalista não há nenhuma alternativa. Os valores fundamentais do capitalismo 

prosperam sobre a desigualdade, a exploração do trabalho e da natureza” (2017, p. 

246). Por conseguinte, indo de encontro ao que a cultura desenvolvimentista prega, 

a saída em prol da defesa da Pachamama encontra-se na valorização dos saberes 

indígenas, povos nativos e que têm a primazia da preservação ambiental, em razão 

de permanecerem conectados à natureza.

Analisando a historicidade da América Latina, vê-se povos que foram dizimados 

e que, hoje, são reiteradamente desvalorizados e violentados em prol dos interesses 

das grandes corporações que, por meio de um discurso desenvolvimentista, agrava a 

exploração de terras e de povos latino-americanos que, há séculos, são colonizados. 

O sistema capitalista baseia-se nessa exploração que, aliás, é propagada e aceitada 

pelas pessoas brancas, em virtude da desconexão havida entre elas e a natureza.

Assim, considerando a necessidade de adentrarmos em outras formas de viver, 

a fim de que haja bons-viveres que se conectem com a Terra, o aprendizado com os 

indígenas encontra-se no horizonte. É preciso que haja uma quebra de paradigma, 

a fim de que os latino-americanos valorizem as suas terras e os seus povos, não 

dizimando aqueles que “por dançarem uma coreografia estranha” (Krenak, 2019, p. 

70) foram historicamente massacrados, mesmo que objetivassem tão somente viver 

dignamente, em equilíbrio com a Terra e em paz com as suas culturas.

Ademais, necessita-se que os povos brancos saibam manejar o solo 

conscientemente, a fim de visar a um equilíbrio ambiental. Os povos indígenas, por 

sua vez, sempre souberam cultivar o solo corretamente, preservando a vida de todo 

o ecossistema e, em vista disso, aprender com eles, valorizando as suas culturas e 

os seus saberes, torna-se imprescindível à preservação da Pachamama.
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AGROECOLOGIA: O CULTIVO DO MARIRI E DA CHACRONA NA 
PRODUÇÃO DO CHÁ DA AYAHUASCA SOB A PERSPECTIVA DA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

 Antes de abordarmos os aspectos relacionados ao cultivo racional do Cipó-

mariri e da Chacrona pelas populações indígenas, plantas utilizadas para a produção 

do chá da Ayahuasca, como parte de um ritual, devemos ter a compreensão do que 

é a Agroecologia. Isso, porque as tribos indígenas a utilizam, involuntariamente, há 

gerações, visando à proteção do meio ambiente em que vivem.

O conceito de Agroecologia é relativamente novo, segundo João Carlos Canuto, 

“a Agroecologia é praticada historicamente desde o nascimento da agricultura no 

período Neolítico. Sua concepção conceitual, no entanto, pode ser temporalmente 

localizada no final do Século XIX e, principalmente, no início do Século XX (2017, p. 

139). Complementa Suzana B. Hecht que:

O uso contemporâneo do termo agroecologia data da década de 1970, mas 
a ciência e a prática da agroecologia são tão antigas quanto as origens da 
agricultura. Enquanto os pesquisadores exploram a agricultura indígena, 
que são relíquias modificadas de formas agronômicas mais antigas, torna-se 
mais perceptível do que muitos sistemas agrícolas desenvolvidos localmente 
incorporam rotineiramente mecanismos para acomodar as safras às variáveis   
do ambiente natural, e para protegê-los da predação e da competição (1999, 
p. 15, tradução nossa).

         O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária definiu a agroecologia 

como “uma alternativa à agricultura tradicional” (Incra, 2020). Sobretudo a partir da 

Revolução Verde, houve aumento de uma agricultura voltada ao lucro e sem cuidado 

para com o meio ambiente. Devido a isso, adveio a agroecologia como uma ideia 

aliada ao manejo sustentável do solo, “com a valorização de sistemas orgânicos de 

cultivo e do conhecimento tradicional dos trabalhadores rurais” (Incra, 2020).

         Nesse ínterim, o Brasil instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica, através do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, referindo que uma 

produção de base agroecológica é “aquela que busca otimizar a integração entre 

capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos 



43

naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social” (Brasil, 2012). 

Por esse objetivo, em prol do meio ambiente, todos os cultivos de vegetais devem 

seguir as diretrizes da Agroecologia, visando à preservação dos recursos naturais, 

valorizando uma prática voltada à sustentabilidade e ao manejo da terra.

 Como já mencionado, as tribos indígenas já praticam a gerações a agroecologia 

inconscientemente, pelo fato de tratarem a terra em que cultivam até mesmo como 

uma espécie de divindade (CABRAL, 2018). E no que se refere ao cultivo do Cipó-

mariri e da Chacrona não é diferente, principalmente por envolver a pratica ritualística 

de muitas tribos, as quais produzem a Ayahuasca, espécie de chá presente nestes 

rituais. 

Em relação ao Cipó-mariri e a Chacrona, utilizados para a fabricação da bebida 

Ayahuasca para rituais religiosos nas tribos indígenas, Marcus Vinícius von Zuben 

explica cientificamente que:

A ayahuasca, também conhecida como hoasca, santo daime e vegetal, é 
um chá obtido da decocção de duas plantas, a psychotria viridis (chacrona, 
rainha), arbusto semelhante ao café e pertencente à família rubiaceae, e 
o banisteriopsis caapi (mariri, jagube, caapi, yagé) [...] A ayahuasca é uma 
combinação perfeita entre estas duas plantas que agem sinergicamente. [...] 
O uso da ayahuasca é parte da cultura ancestral de várias tribos da região 
amazônica do Brasil, Peru e Bolívia incluindo os Ashaninkas, Kaxinawás, 
Ticunas e Tucanos (Unb, 2015).

A ingestão da Ayahuasca, proveniente da decocção do Cipó-mariri e da Chacrona 

tem seu uso permitido sob a perspectiva legal em nosso país, que regulamentou seu 

uso através da Resolução n. 1, de 25 de janeiro de 2010 do Conselho Nacional de 

Políticas Sobre Drogas (CONAD), órgão superior permanente do Sistema Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SISNAD). Esse órgão trouxe normas e procedimentos 

compatíveis com o uso religioso da Ayahuasca e dos princípios deontológicos que o 

informam (Brasil, 2010).

A Resolução n. 1, de 25 de janeiro de 2010 do CONAD, por meio do Relatório 

Grupo Multidisciplinar de Trabalho, autorizou o uso do chá da Ayahuasca, desde que 

em rituais religiosos. Assim, sendo prática de caráter religioso e ritualístico, a sua 

comercialização não é aconselhada. O Relatório ainda esclarece que
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reconhece o caráter religioso de todos os atos que envolvem a Ayahuasca, 
desde a coleta das plantas e seu preparo, até seu armazenamento e 
ministração, de modo que seu praticante de tudo participa com a convicção 
de que pratica ato de fé e não de comércio. Daí decorre que o plantio, o 
preparo e a ministração com o fim de auferir lucro é incompatível com o uso 
religioso que as entidades reconhecem como legítimo e responsável. Quem 
vende Ayahuasca não pratica ato de fé, mas de comércio, o que contradiz e 
avilta a legitimidade do uso tradicional consagrado pelas entidades religiosas 
(Ministério da Justiça, 2010).

A regulamentação do chá da Ayahuasca foi baseada no princípio constitucional 

do direito de liberdade de consciência e crença (Brasil, 1988, Art. 5, VI). Ademais, 

averiguou-se o pleno exercício dos direitos e manifestações culturais populares, 

indígenas e afro-brasileiras, o acesso às fontes da cultura nacional, incentivo a 

valorização e a difusão dessas manifestações sob a proteção do Estado (Brasil, 

1988, Art. 215, § 1º). Na mesma linha do texto constitucional, a Lei nº 11.343, de 23 

de agosto de 2006, trouxe, no início do seu texto legislativo, no artigo 2º, que:

ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, 
a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam 
ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização 
legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, 
das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de 
plantas de uso estritamente ritualístico-religioso (Brasil, 2006).

A Lei supracitada regula a proibição do uso de drogas consideradas ilícitas 

no território nacional. Além disso, estabelece que substâncias psicotrópicas de uso 

estritamente ritualístico-religioso estão autorizadas, conforme Convenção de Viena, 

das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, o qual o Brasil 

é signatário, de acordo com o Decreto nº 79.388, de 14 de março de 1977, que 

promulgou a referida convenção, passando a integrar o corpo de leis internas do pais.

Portanto, o plantio do Cipó-mariri e da Cacrona para a produção do chá da 

Ayahuasca, com intuito exclusivamente ritualístico-religioso, é permitido no território 

nacional. Essa permissão visa à valoração da cultura indígena, a fim de que se 

mantenha viva a tradição de suas tribos por meio de rituais. A regulamentação do 

cultivo do Cipó-mariri e da Cacrona também é importante, para que se busque um 

caminho rumo à sustentabilidade e à preservação da biodiversidade, pois a forma de 

cultivo dessas plantas poderia ser utilizada como um exemplo para as demais.
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CIPÓ-MARIRI E CHACRONA: O CULTIVO QUE VISA À CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE NATIVA E SEU REFLEXO AGROECOLÓGICO

A partir do momento que o sistema capitalista foi implementado no modo 

de viver do ser humano, os povos originários estão perdendo espaço. Referidos 

povos se encontram cada vez mais a margem do seu próprio habitat, suas terras 

são rotineiramente tomadas para o cultivo agropastoril, agropecuária ou exploração 

mineral. 

Para Foucault (1971) as relações de poder trazem a ideia de força, e isso tem 

sido demonstrado no exemplo dos povos indígenas latino-americanos, onde o homem 

branco exerce violentamente suas tradições e necessidades em detrimento daquelas 

vivenciadas por séculos pelos povos indígenas. Um exemplo disso é o aumento de 

queimadas criminosas feitas em territórios indígenas tornando-se rotina no território 

brasileiro, mais especificamente em localidades destinadas a preservação ambiental.

Sobre isso Foucault, apesar de não apontar uma teoria de poder pura, nos 

apresenta caminhos para entendermos de que forma um sujeito pode exercer o poder 

sobre o outro,

 

Trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações 
[...] captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, 
principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o 
organizam e delimitam [...] Em outras palavras, captar o poder na extremidade 
cada vez menos jurídica de seu exercício. (Foucault, 1979, p. 182).

 

Isso aponta para um notável distanciamento entre homem e natureza, onde 

a busca por um bem comum ecológico parece cada vez mais distante. Porém, há 

também pessoas comprometidas com a preservação e disseminação de novas 

formas de aproximação entre o homem e suas raízes. O meio ambiente tem exigido 

uma reflexão sobre novos entendimentos da relação homem-natureza. 

Nesse sentido, nas questões relacionadas ao meio ambiente, atualmente, 

discute-se a sociobiodiversidade, que é entendida como “relação entre o ser humano 

e natureza, na qual as práticas sociais de produção ou de vivência comunitária 
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revelam modelos próprios e específicos no trato com a biodiversidade” (Araujo, 2013, 

p. 269-291).

Por muito tempo, estes conhecimentos ou vivências das comunidades foram 

observados com descrença e, até mesmo com um certo desinteresse, não sendo 

reconhecidos como um conhecimento válido. (Agne Tybusch, 2016, p. 21-22). Pois, 

o capital modifica o pensar social e político, transformando a própria concepção 

de ciência, a partir dos critérios tidos como científicos, “a partir de então a ciência 

moderna conquistou o privilégio de definir não só o que é ciência, mas muito mais do 

que isso, o que é conhecimento válido” (Santos; Meneses, Nunes, 2010, p. 22).

No entanto, estes conhecimentos nunca deixaram de ser produzidos, fosse 

para suprir as necessidades alimentares, ou para sanar aspectos relativos a saúde 

da comunidade, como por exemplo, através da produção de ‘medicamentos’. Santos, 

Meneses e Nunes (2010) asseguram que emergiram diversos termos tais como: 

conhecimento local, conhecimento tradicional ou mesmo etnociência para nomear os 

demais saberes além do científico.

Estes conhecimentos são construídos a partir da prática, de vivências culturais 
que se relacionam com as tradições, costumes e ao espaço/organização social 
desses grupos. Em sua significação, o conhecimento tradicional já denota sua 
condição coletiva, visto que o saber é transmitido em forma de herança e 
perpassa por várias gerações (Neves; Pohl, 2006, p. 342).

Assim, a reaproximação entre homem e natureza pode se dar através do 

resgate da ancestralidade e conhecimentos provenientes da cultura indígena que se 

fazem presente em religiões brasileiras por meio do uso do chá Ayahuasca. Embora 

essas religiões apresentem em seu âmago a cultura cristã, o cultivo, o manejo e o 

respeito pelas plantas de poder utilizadas para a celebração dos cultos/sessões onde 

se bebe o chá, tem por base as culturas indígenas amazônicas. Os rituais feitos por 

religiões originalmente brasileiras vêm sendo estudados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, por se tratar também de uma forma de bem imaterial 

reconhecido por lei (Iphan, 2020).

As duas plantas utilizadas para o preparo do chá Ayahuasca, são conhecidas 

por diversos nomes entre as tribos indígenas brasileiras, onde cada tribo tem uma 
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forma de preparo e cultivo dessas plantas, entre os nomes, estão o Mariri que remete 

ao cipó e a Chacrona que se refere ao arbusto. Em sua grande maioria, o preparo do 

chá começa com o plantio de ambas as plantas. Pode parecer obvio, porém, é neste 

momento que se inicia a ligação consciente e inconsciente com as plantas, o solo e 

a natureza como um todo.

Dentre as religiões originárias da Amazônia, a União do Vegetal é pioneira no 

cultivo do Mariri e da Chacrona. Referida religião, desde a sua fundação, prima pelo 

desenvolvimento científico e reconhecimento por meio de meios oficiais para o cultivo 

consciente das plantas utilizadas para o chá. Isso se reflete nos departamentos criados 

para o auxílio desses objetivos, tendo como exemplo estes dois: o departamento de 

Memória e Documentação, que realiza um trabalho desde a década de 1960 e o 

departamento Médico e Científico, o qual foi responsável pelo maior estudo sobre a 

Ayahuasca e a sua interação junto ao organismo humano (Pessoa, 2011). 

Em sua grande maioria, as religiões Hoasqueiras têm seu próprio departamento 

de plantio, e reconhecê-las em seu habitat natural faz parte do aprendizado dos 

pertencentes a tais religiões. A história sobre cada religião, plantio e conservação do 

solo são transmitidos pela via oral.

As religiões hoasqueiras possuem um papel fundamental no que tange à 

agroecologia no sentido de modo operacional de plantio não somente das plantas 

utilizadas para os seus sacramentos, mas também por priorizar e manter a preservação 

de áreas de mata nativa. Exemplo disso é o Novo Encanto, um antigo seringal com 

mais de oito mil hectares de florestas, e de grande importância ecológica. A Associação 

Novo Encanto (2020) refere que:

atua por uma convivência mais harmônica do Homem com a Natureza, por 
meio de projetos que visam à inserção de comunidades extrativistas em 
cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade. Contribuímos para a 
conservação e multiplicação de bancos de matrizes genéticas de espécies 
florestais nativas e sementes crioulas de plantas alimentícias tradicionais. 
Zelamos por áreas de preservação e uso sustentável dos recursos naturais na 
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. E realizamos parcerias para a restauração 
florestal e regularização ambiental de propriedades rurais, com objetivos de 
conservação da biodiversidade e gestão territorial orientada para a formação 
de corredores ecológicos e manutenção dos serviços ecossistêmicos.
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Portanto, a legalização do plantio e do uso do chá Ayahuasca para fins religiosos 

é importante. O cultivo do Cipó-mariri e da Chacrona estão intrinsicamente ligados 

à preservação ambiental, haja vista a preservação da mata nativa e o equilíbrio 

ecológico. Ao contrário do manejo utilizado pelos povos brancos, os povos indígenas 

têm preservado involuntariamente a mãe Terra, em razão da ligação entre ambos 

encontrar-se latente. Por meio de um aprendizado e valoração das culturas indígenas, 

poderemos encontrar caminhos rumos à agroecologia e à tutela da Pachamama.

CONCLUSÃO

O sistema capitalista, ao conceber os corpos humanos como “matéria bruta, 

completamente divorciada de qualquer qualidade racional: não sabe, não deseja, 

não sente” (FEDERICI, 2017, p. 251), fez com que eles perdessem o sentido da vida, 

entrando os próprios indivíduos em decadência moral (JUNG, 2016, p. 119). Esse 

sistema econômico vigente há séculos fez também com que houvesse a diminuição 

do grau de humanização, passando o ser humano, sobretudo a população branca, 

a sentir-se isolado do cosmos, devido à perda da conexão com a natureza (JUNG, 

2016, p. 120).

Nesse sentido, a perda da conexão com o cosmos acarretou na objetificação 

da natureza, a fim de que essa fosse comercializada. Considerando que o sistema 

econômico vigente tem a primazia do lucro ante a defesa ambiental, a utilização dos 

solos, por exemplo, passou a ser elaborada de maneira errônea, sobretudo após a 

Revolução Verde. Em que pese a política desenvolvimentista pregasse o progresso 

social, tal política ensejou tão somente à lucratividade de uma parcela da população, 

ocorrendo, portanto, o “fantasma do desenvolvimento” (ACOSTA, 2016).

Ao contrário da cultura branca, a cultura indígena tem a primazia da defesa 

da Pachamama. Um exemplo disso é o cultivo do Cipó-mariri e da Chacrona que, 

realizado por algumas tribos para fins religiosos, são cuidados em conformidade com 

a mata nativa, não havendo a prejudicialidade da flora. Por oportuno, salienta-se que 

o uso do chá da Ayahuasca tem amparo legal, sendo que a importância da legislação 

brasileira se refere à valoração dos saberes indígenas.
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As comunidades indígenas, embora involuntariamente, têm se utilizado 

de práticas da agroecologia, que visa ao cultivo da terra por meio de um cuidado 

ambiental. Assim, tendo em vista a escassez de alternativa dentro de um sistema 

capitalista (KAMBIWÁ, 2017, p. 246), a valoração dos saberes e da cultura indígena 

se tem como um norte à preservação da biosfera e a proteção da Terra que será 

também habitada pelas futuras gerações.
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INTRODUÇÃO

A sociedade moderna, dentro da sistemática do processo de globalização, 

possibilitou que a colonialidade entre Norte Social e Sul Social fosse ser mantida, 

inclusive ditando a forma de produção viável e lucrativa àquele, as monoculturas 

latifundiárias baseadas em larga utilização de agrotóxicos e transgênicos, em 

detrimento da destruição de culturas milenares, da natureza, da biodiversidade e das 

relações do homem com os recursos naturais, impactando no desrespeito aos direitos 

da sociobiodiversidade e no comprometimento da concretização da supostamente 

busca da sustentabilidade aqui no Sul Social, incluso o Brasil, enquanto um dos 

maiores importadores de agrotóxicos e exportadores de commodities do mundo.

Nesse contexto, este artigo questiona: Quais as possibilidades de a 
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sustentabilidade ser concretizada no Brasil através da agroecologia ante ao paradigma 

atual de monoculturização agrícola, que tem afetado direitos da sociobiodiversidade?  

A título de objetivo geral, verificar as possibilidades de a agroecologia, com outras 

formas de produção de alimentos, gerar a sustentabilidade e o respeito a direitos da 

sociobiodiversidade, violados dentro da sistemática predatória capitalista desenvolvida 

na modernidade.

Para tanto, utiliza-se do trinômio metodológico, abordagem, procedimento e 

técnicas. Como método de abordagem, a opção é pelo sistêmico-complexo, calcado 

em Fritjof Capra e Edgar Morin, ancorando-se nos diversos sistemas alheios ao 

Direito, mas que, conjuntamente, podem trazer soluções aos problemas ambientais 

atuais, que são complexos e interrelacionados. O método de procedimento dá-se pela 

pesquisa bibliográfica, a partir de teses, dissertações e artigos científicos sobre o tema 

escopo da presente pesquisa, utilizando-se das técnicas de resumos e fichamentos.

Com relação à estrutura, o artigo é dividido em três tópicos. O primeiro tem por 

objetivo específico abordar a lógica produtiva agrícola no Brasil, a partir do primado 

da globalização e do capitalismo, dialogando com Carlos Walter Porto-Gonçalves 

e Aníbal Quijano. Na sequência, o segundo item visa a identificar as afetações do 

agronegócio sobre a sustentabilidade multidimensional, demonstrando especialmente 

a importância da cultura milenar dos povos tradicionais para o resgate da simbiose 

entre homem-natureza, dialogando com Boaventura de Sousa Santos e Vandana 

Shiva. Por fim, o terceiro item visa a identificar a agroecologia e sua diversidade 

de formas de produção de alimentos como mecanismo de superação do paradigma 

de mercadorização existente, a partir de Miguel Altiere e Vanessa de Castro Rosa, 

viabilizando o respeito a direitos da sociobiodiversidade afetados pelo sistema posto, 

que compromete a vida no planeta. 

A GLOBALIZAÇÃO E O CAPITALISMO NA AGRICULTURA: O 
AGRONEGÓCIO NO BRASIL

O Brasil, desde a era globalizada, tem estado imerso ao capitalismo e a todo seu 

sistema de dominação hegemônica enraizado, o que tem provocado a manutenção de 

padrões insustentáveis voltado unicamente à dbusca irracional do progresso enquanto 
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sinônimo de desenvolvimento econômico. Fato que, juntamente com  o advento da 

Primeira Revolução Verde, a mecanização do campo e a utilização de agrotóxicos, 

e com a Segunda Revolução Verde, ao acréscimo da biotecnologia e a transgenia 

na produção de sementes de alta produtividade, vem propiciando o agronegócio e 

estimulado cada vez mais intensamente a mercadorização dos alimentos.

Nesse contexto, o presente tópico tem como objetivo abordar a lógica produtiva 

agrícola no Brasil, enquanto incluso no chamado agronegócio, com a utilização de 

agrotóxicos e de transgênicos, tomando como marco temporal a Primeira Revolução 

Verde, datada dos anos 1960, compreendendo as afetações sobre a sustentabilidade 

multidimensional, para além do vínculo com o desenvolvimento econômico e a 

síndrome da falta de pensamento complexo que afeta países ainda coloniais, a partir 

de um diálogo com Carlos Walter Porto-Gonçalves e Aníbal Quijano. 

Evidencia-se, nesse sentido, a exportação de commodities, em atendimento 

a interesses ao mercado externo, o que, por sua vez, acarreta inúmeras questões 

socioambientais decorrente do modelo hegemônico, isto é, o capitalismo, acentuando 

os prejuízos a direitos da sociobiodiversidade e à segurança alimentar e nutricional. 

Há que se considerar que o agronegócio representa um dos principais mecanismos 

de consolidação do modo de produção dominante, conforme se depreende a partir 

da exposição de Vanessa de Castro Rosa (2019, p. 31):

O agronegócio é a expressão do capitalismo neoliberal na agricultura: ele 
se apropria das terras do campesinato, concentrando-as em latifúndios e 
impedindo a reforma agrária e a produção de produtos que sejam importantes e 
necessários para a comunidade local ou nacional. Assim, ele deixa de atender 
as necessidades nacionais para atender ao lucro de empresas internacionais, 
promovendo insegurança alimentar e minando a soberania alimentar.

Inicialmente, cabe a compreensão de que a lógica da produção agrícola 

monocultora voltada à exportação com larga utilização de agrotóxicos advém de uma 

origem principal, qual seja, o processo de globalização e a necessária existência 

do capitalismo. Trata-se de uma nova forma de colonização, agora com nome 

colonialidade (QUIJANO, 2009), pois, em que pese o Brasil tenha há muito tenha 

proclamado sua independência, ainda convive com os efeitos de uma formação 

econômico-político-social colonial. 
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De fato, o Brasil tem vivenciado uma lógica produtivista desde a sua descoberta, 

através do fornecimento de matérias-primas aos interesses de sua metrópole, à época 

Portugal. Esta estruturou as terras da colônia em regime de sesmarias, com latifúndios 

monocultores voltados à exportação, tendo passado por diversos produtos, até seu 

esgotamento ou a sua desnecessidade de acordo com os interesses externos. Assim, 

desde a independência, o Brasil passou, de modo voluntário, a articular objetivos de 

desenvolvimento econômico, ao negociar com países europeus e com os Estados 

Unidos. Dessa forma, manteve sua economia voltada ao mercado externo, à mercê de 

interesses hegemônicos, para além dos portugueses, possibilitando-se a manutenção 

de um colonialismo velado. 

A hegemonia alegada, configura-se a partir das relações desiguais estabelecidas 

entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, expressões de cunho 

ideológico, captado por Boaventura de Souza Santos (2016), que passa a denominá-

los, Norte Social e Sul Social, representando essa bipolarização do mundo de acordo 

com linhas que conduzem a metáforas não advindas de uma divisão geográfica, mas 

em decorrência do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo, sendo o Sul o lado 

dos excluídos, dos invisibilizados, enquanto o Norte, o lado dos hegemônicos, dos 

detentores de todo o conhecimento, que deve ser seguido pelos do outro lado da 

linha, sob a condição de buscarem ser reconhecidos.  

No que tange à globalização, esse complexo processo, deve-se à necessidade de 

manutenção da hegemonia e dessa colonialidade, como pressuposto imprescindível 

ao capitalismo. Cabe ressaltar que a globalização não é um fenômeno linear, 

monolítico e inequívoco, como bem adverte B. Santos (2002, p. 24). 

Aparentemente transparente e sem complexidade, a ideia de globalização 
obscurece mais do que esclarece o que se passa no mundo. E o que 
obscurece ou oculta é, quando visto de outra perspectiva, tão importante 
que a transparência e simplicidade da ideia de globalização, longe de serem 
inocentes, devem ser considerados dispositivos ideológicos e políticos 
dotados de intencionalidades específicas (SANTOS, B., 2002, p. 24).

Portanto, a globalização não é neutra, mas decorrente de um processo em 

diversos sistemas (social, econômico, cultural e jurídico) , que vem sendo desenvolvido, 

mais acirradamente, segundo Carlos Walter Porto-Gonçalves (2012, p. 12) a partir da 



56

década de 1970, incrementando as relações entre os países, acirrando a construção 

do mundo moderno-colonial, voltando-se a uma comunidade que não se identifica 

em sua escala local. 

Do contrário, idealiza, através dessa mundialização, tornar-se global, o que 

faz ser imprescindível a desconexão com o pertencimento e a monoculturalização 

do pensamento. Isso, por sua vez, desencadeia a continuidade da forma de 

colonialismo moderna, fazendo com que as globalizações sejam naturais, inclusa a 

própria natureza, matéria-prima e objeto de troca dos países do Sul por modernidade 

e desenvolvimento. 

Assim, dentre as diversas áreas que a globalização vai tomando posse, também 

referida como “mundialização ou planetarização” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 14) 

e ainda por “período técnico-científico-informacional” (SANTOS, M., 1996, p. 2), esse 

fenômeno complexo chega e atinge as formas de produção agrícola dos países do Sul 

Social. Nesse contexto, o Brasil encontra-se também inserido, enquanto mais uma 

maneira de expandir o capitalismo, intrínseco a esse processo como um todo, sendo 

conditio sine qua non da hegemonia do Norte, fazendo-se chegar a industrialização 

também na agricultura, com o estabelecimento de uma nova forma de expropriação 

dos seres humanos para com a natureza.

Referida industrialização agrícola foi denominada Revolução Verde, modificando 

severamente a produção existente, a partir da substituição das formas de manejo 

tradicionais camponesas, vinculadas às culturas locais, implementando uma 

“modernização” (GUZMÁN, 2001, p. 35). Caracteriza-se, nesse sentido, pelo manejo 

dos recursos naturais de forma a artificializar os ecossistemas, afetando severamente 

a biodiversidade de diversas maneiras, sobretudo, em razão do uso cada vez maior de 

monoculturas que substituem a grande diversidade biológica natural por um número 

reduzido de plantas cultivadas e animais domesticados (ALTIERI, 2012, p. 23-27).

Há que se considerar que um dos principais traços da modernização imposta 

pela Revolução Verde é a excessiva dependência de monoculturas, agrotóxicos e 

sementes transgênicas. Essa agricultura moderna restou marcada por dois grandes 

momentos, segundo Altieri (2012), que são atribuídos por outros autores como a 

Primeira e a Segunda Revolução Verde.

A primeira fase, marcada pela mecanização e o uso intensivo de agrotóxicos, 
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deu ensejo a uma primeira onda de problemas ambientais, já que as monoculturas 

extremamente dependentes de agrotóxicos ocasionam grave degradação ambiental, 

além de problemas sociais, políticos e econômicos, o que evidencia o caráter 

multidimensional de sua insustentabilidade (ALTIERI, 2012, p. 35). A segunda 

fase, por sua vez, foi permeada pelo desenvolvimento das modificações genéticas 

em sementes pela biotecnologia deu origem a uma segunda onda de problemas 

ambientais (ALTIERI, 2012, p. 34-38).

 Interessa apontar que, em que pese os transgênicos terem surgido como 

promessa de rentabilidade para os agricultores, essa biotecnologia causa mais danos 

ambientais, mais industrialização da agricultura e mais “influência dos interesses 

privados na pesquisa”, do que rentabilidade em si. Além disso, “o prognóstico é que 

a biotecnologia irá agravar os problemas da agricultura convencional e, ao seguir 

promovendo monoculturas, também comprometerá os métodos agrícolas ecológicos, 

tais como rotações de culturas e policultivos” (ALTIEIRI, 2012, p. 34-38).

Nesse sentido, as monoculturas e os sistemas de produção homogêneos 

dependentes de sementes transgênicas e agrotóxicos “desintegram a estrutura da 

comunidade, desalojam as pessoas das diversas ocupações e tornam a produção 

dependente de insumos externos e mercados externos”. Fato este que gera, por outro 

lado, vulnerabilidade e instabilidade política e econômica, tendo em vista que “a base 

da produção é ecologicamente instável e os mercados de bens são economicamente 

instáveis” (SHIVA, 2003, p. 99). 

Em síntese, quanto mais tolerantes e resistentes forem as plantas, criadas 

artificialmente em laboratório pela transgenia, mais agrotóxicos precisarão ser 

aplicados, o que faz aumentar ainda mais o risco socioambiental. Isso pois, para além 

da própria degradação ambiental, seja pelo empobrecimento do solo, poluição da água 

e do ar, esses venenos também comprometem a saúde humana, em decorrência dos 

resíduos que deixam nos alimentos. Além disso, destroem a agrobiodiversidade e a 

manutenção de culturas milenares trazidas e preservadas pelos povos tradicionais, 

acarretando a afetação das multidimensões da sustentabilidade, como um problema 

sistêmico-complexo, como a seguir passa a ser estudado.
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A RELAÇÃO SER HUMANO-MEIO AMBIENTE: DOS POVOS 
TRADICIONAIS AO MODELO PRODUTIVO ATUAL SOB A ÓTICA DA 
SUSTENTABILIDADE MULTIDIMENSIONAL

Apresentados os impactos do capitalismo e da globalização sobre a agricultura, 

marcada hoje pelos severos problemas ambientais decorrentes do agronegócio 

monocultor e exportador de commodities, a partir de agora, busca-se identificar como 

esse modelo produtivo afeta a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões. Além 

disso, a partir de um diálogo entre Boaventura de Sousa Santos e Vandana Shiva, 

ressaltar-se-á  a importância da cultura milenar dos povos tradicionais para o resgate 

da simbiose e do metabolismo equilibrado entre homem-natureza.

Trata-se do comprometimento da sustentabilidade ambiental, cultural e social, 

a partir da utilização da monocultura agrícola, permitida pela falta de racionalidade 

ambiental, a monoculturização do pensamento, típica de países dominados pela 

hegemonia do Norte. Há que se considerar, nesse sentido, que a sustentabilidade 

deve ser compreendida como um conceito multidimensional, seja constituída de três 

pilares básicos, de acordo com Canotilho (2010), a ecológica, a econômica e a social, 

ou de mais dimensões, conforme apontam José Henrique de Faria e, nesse sentido, 

também, Juarez Freitas.

De acordo com Faria (2014), a sustentabilidade pode ser entendida a partir 

de uma abordagem mais ampla, constituindo-se de sete dimensões: o social 

(distribuição de renda, participação); o econômico (regularização do fluxo de 

investimento, padrões de produção e consumo); o ecológico (redução de resíduos 

tóxicos, poluição, tecnologias limpas); o cultural (respeito à diversidade); o espacial 

(relação rural-urbano, migrações, práticas agrícolas); o político (descentralização 

de recursos, maior autonomia aos governos locais, sistema descentralizado) e; o 

ambiental (conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas). 

Seguindo a linha de mais dimensões que as três tradicionalmente estabelecidas, 

para Freitas (2012) a sustentabilidade é constituída de cinco, mas denominadas 

sob outra nomenclatura, quais sejam a social; a econômica; a ambiental; a jurídico-

política e; a ética. O autor analisa, portanto, a sustentabilidade a partir de uma análise 
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sistêmica e pluridimensional em uma releitura ampliativa da sustentabilidade, para 

além da clássica tridimensionalidade (FREITAS, 2012, p. 56-57).

A dimensão social da sustentabilidade é sintetizada por Juarez Freitas como 

aquela em que se encontram os direitos fundamentais sociais e que não admite o 

modelo de desenvolvimento excludente que nega a conexão dos seres humanos com 

os demais seres vivos e com a natureza. Uma sustentabilidade social necessitaria: 

a) do incremento da equidade intra e intergeracional; b) de condições propícias para 

o desenvolvimento das potencialidades humanas, notadamente através de uma 

educação de qualidade; e c) do engajamento social pela causa da sustentabilidade 

(FREITAS, 2012, p. 59-60).  

A dimensão ambiental da sustentabilidade seria “o direito das gerações atuais, 

sem prejuízo das futuras, ao ambiente limpo, em todos os aspectos”, conforme art. 225 

da CRFB/1998. Em síntese, segundo Freitas, parte da noção de que: (a) “não pode 

haver qualidade de vida e longevidade digna em ambiente degradado”; (b) “não pode 

sequer haver vida humana sem o zeloso resguardo da sustentabilidade ambiental, 

em tempo útil”; e (c) “ou se protege a qualidade ambiental ou, simplesmente, não 

haverá futuro para a nossa espécie” (FREITAS, 2012, p. 64-65).

A dimensão econômica da sustentabilidade, por sua vez, diz respeito ao 

sopesamento fundamentado, em todos os empreendimentos, públicos ou privados, 

dos custos e benefícios diretos e indiretos de cada atividade, de modo que as 

consequências de longo prazo devem ser sempre analisadas no caso concreto. Além 

disso, caracteriza-se também pelo combate ao desperdício “lato sensu” e pela defesa 

da regulação do mercado (FREITAS, 2012, p. 30, 65-66).

A primeira inovação de Freitas no que diz respeito à clássica tridimensionalidade 

do Relatório Brundtland é a dimensão ética da sustentabilidade que pode ser resumida 

na ideia de que “todos os seres possuem uma ligação intersubjetiva e natural” da 

qual decorre o dever de empatia e solidariedade universal. Essa nova dimensão 

impõe o reconhecimento da dignidade de todos os seres vivos e, portanto, supera o 

antropocentrismo exacerbado. Além disso, é a partir da sustentabilidade ética que se 

deve pensar sobre o impacto retroalimentador e insustentável das ações e omissões 

que envolvem qualquer tipo de corrupção, direta ou indireta, material ou imaterial 
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(FREITAS, 2012, p. 60-64).

Por fim, a dimensão jurídico-política da sustentabilidade determinaria a tutela 

jurídica do “direito ao futuro” com eficácia direta e imediata, ou seja, trata-se de um 

princípio vigente que supõe: (a) o reconhecimento de novas titularidades de direitos, 

em especial das futuras gerações; (b) um novo limitador estatal, pois proíbe toda e 

qualquer crueldade contra seres não-humanos; (c) uma nova concepção de bens 

jurídicos, disponibilidade e funcionalização; (d) outra concepção de trabalho, consumo 

e produção, focada na tutela do consumidor atual e futuro; (e) redesenhar o Direito 

Administrativo da Regulação, que não se restrinja à omissão causadora de  danos 

inter e intrageracionais, sob alegação de risco de captura; (f) que os deveres de 

precaução e prevenção levem à reformulação da teoria da responsabilidade civil e 

penal. 

Estudada toda essa multidimensionalidade, tomando-se uma racionalidade 

ambiental para além da que rege o pensamento colonial, é observado que a 

sustentabilidade extrapola a preservação da natureza, e que a lógica capitalista 

do agronegócio visa tão somente à falácia progresso enquanto sinônimo de 

desenvolvimento econômico, insustentável por si só. 

Portanto, insta afirmar que a falta de compreensão de tudo o que a sustentabilidade 

envolve, sem considerar suas multidimensões, em prol da manutenção da sistemática 

capitalista agrícola vigente, denota a colonialidade ainda presente, o que acaba por 

impedir sua concretização, trazendo outras consequências. Dentre as quais, impede 

a realização dos direitos da sociobiodiversidade11, inclusos os dos povos tradicionais 

- indígenas, comunidades ribeirinhas, “povos da floresta” (ZHOURI; LASCHEFSKI, 

2010, p. 12), em decorrência da ruptura do vínculo entre ser humano e natureza, 

acirrada ao longo do processo de globalização, cujos padrões impõem o desrespeito 

à sacralidade da vida existente na terra, tida como essencial à preservação das 

diversas espécies. 

Ressalta-se que a sociobiodiversidade deve ser entendida como a diversidade 

cultural de formas de trato com a natureza e de interações locais com os ecossistemas, 

todavia, o processo de mercadorização dos alimentos, advindo com a globalização, 
11  Entende-se por direitos da sociobiodiversidade aqueles decorrentes da relação entre a na-
tureza e homem (ARAUJO, 2013). 
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acaba por prejudicar essa diversidade, na medida em que tem efeitos similares ao da 

expropriação, pois a monoculturização agrícola também “promove uma fragmentação 

dos conhecimentos e a dissociação dos contextos culturais em que são produzidos” 

(SANTILLI, 2008, p. 169).

Para os incas, por exemplo, a terra era destinada ao alimento e sustento da 

criança recém-nascida e “por direito de nascimento não era dada à criança nem 

um certificado nem um documento, mas os meios para reproduzir a sua vida até a 

sua morte” (DUSSEL, 2009, p. 319). Havia uma relação de reciprocidade entre as 

pessoas e a terra, hoje, comprometida pela forma existente de produção, retirando-

lhes o caráter simbiótico em detrimento da hegemonia do capitalismo.

Com o processo de colonização e a mercantilização da natureza, sob a promessa 

de desenvolvimento econômico, o vínculo do ser humano com a terra se voltou aos 

interesses capitalistas. A inserção da tecnologia no campo, conforme previamente 

abordado, a partir da Revolução Verde, altera os modelos de produção e ocasiona 

a destruição da diversidade, trazendo consequências negativas diretamente à 

comunidade local:

O aumento da produtividade do ponto de vista comercial destrói a produtividade 
do ponto de vista das comunidades locais. A uniformidade da floresta 
administrada tem por objetivo gerar “safras sustentáveis”. No entanto, a 
uniformidade destrói as condições de renovação dos ecossistemas florestais 
e é ecologicamente insustentável (SHIVA, 2003, p. 68).

Seguindo as concepções de Vandana Shiva (2003, p. 25), no que tange às 

monoculturas, destaca-se o desaparecimento de saberes e a hegemonia do saber 

ocidental, enquanto formas universais de conhecimento. Com isso, estabelece-se 

uma monocultura mental ao fazer desaparecer o espaço das alternativas locais, de 

modo semelhante ao que ocorre com as monoculturas de variedades de plantas 

importadas, levando à destruição da diversidade local. 

Seguindo nas consequências que a adoção desse padrão monocultor carrega 

em si, está também a mercadorização dos alimentos, o que para além de comprometer 

a saúde humana, traz em si a inconcretude do direito à segurança alimentar e 

nutricional. Isso se dá pelo fato de a Revolução Verde não ter atendido a um de seus 
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principais propósitos, qual seja, acabar com o problema da fome mundial. 

Passados quase sessenta anos, constatada o condão ideológico ao qual o 

Sul Social aderiu, para além da fome pela falta de acesso e distribuição, não de 

quantidade, hodiernamente, encontra-se a questão da qualidade dos alimentos. Estes 

deixaram de ter seu vínculo cultural para virarem mais uma forma de lucratividade 

às grandes corporações nortistas, que controlam desde a forma de produção - com 

venenos e transgênicos - até a forma de distribuição, preços, safras, e demais formas 

de controle de mercado. 

Concebe-se, assim, o alimento como uma reles commodity, desvinculando a 

sua sacralidade e dimensionalidade de vida digna, ficando à mercê dos interesses 

econômicos, sobrepostos às outras formas de sustentabilidade, desvirtuando-se o 

vínculo entre a natureza e o alimento, com a desconexão do comedor de seu universo 

biocultural. Além disso, a indústria ataca a função socializadora da cozinha, mas não 

chega a assumi-la, pois produz alimentos cada vez mais desprovidos de qualidade 

simbólica e identidade (POULAIN, 2013, p. 46-47).

Destarte, vai ocorrendo a coisificação do mundo, calcada nas relações de 

poder, utilizando-se da suposta sustentabilidade enquanto uma maquiagem da 

economia para seguir na mercantilização da natureza. Pauta-se no domínio dito 

racional da tecnologia e da ciência, mas que na verdade, denota o “anseio humano 

por compreender, ordenar e controlar o mundo, a partir dos recursos naturais” 

(GUERRA, IZOLANI, 2020, p. 30). 

Trata-se de um processo que deve ser superado ante a todas as consequências 

que a humanidade vem experimentando, dada à opção por esse modelo de produção 

agrícola. Há que se considerar, porém, que a superação do modelo hegemônico só 

será possível a partir de uma tomada de consciência e compreensão racional das 

coisas. É o que Enrique Leff (2006) atribui como racionalidade ambiental, galgando 

alternativas a esse estado complexo de crise ambiental.

Como alterar a forma de consumo de produtos produzidos com agrotóxicos? É 

necessário comprovar com pesquisas biológicas os malefícios, entender o modo de 

produção rural, o sistema econômico por trás, as questões sociais reflexas e propor 

uma solução à problemática do uso indiscriminado de agrotóxicos. Trabalhar com 
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biologia, ecologia, extensão rural, economia, propiciar o desenvolvimento, quiçá, 

de uma nova ciência, a agroecologia, refletindo o pensamento sistêmico de Capra 

(2002), assim como de uma ecologia complexa de Morin (2003), estabelecendo as 

interrelações entre os diversos sistemas, na humilde busca de uma solução à lógica 

insustentável do agronegócio brasileiro. 

Hodiernamente, em decorrência de toda a problemática trazida pela globalização, 

que tem afetado a produção de alimentos e desrespeitado culturas milenares dos 

povos tradicionais, é preciso buscar alternativas outras de produção. 

Uma dessas alternativas está no incentivo à agroecologia, um caminho para 

o atendimento das prerrogativas de sustentabilidade, da alimentação adequada, do 

respeito aos direitos da sociobiodiversidade como um todo, possibilitando o resgate 

da simbiose tão imprescindível com a natureza e a quebra da lógica mercadorizada 

do sistema capitalista, como a seguir passa a ser estudado. 

A AGROECOLOGIA E O RESGATE À SUSTENTABILIDADE DO 
MODELO PRODUTIVO

Partindo do diagnóstico exposto no tópico anterior acerca dos impactos da 

agricultura moderna sob o meio ambiente, a agroecologia surge como alternativa que 

fornece bases científicas para o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis 

e independentes do uso de agroquímicos, caracterizando um modelo antagônico ao 

imposto pela Revolução Verde.

Dessa forma, o presente tópico tem por objetivo identificar a agroecologia e sua 

diversidade de formas de produção de alimentos como mecanismo de superação do 

paradigma de mercadorização existente, a partir de Miguel Altiere e Vanessa de Castro 

Rosa, viabilizando o respeito a direitos da sociobiodiversidade afetados pelo sistema 

posto, que compromete a vida no planeta, propiciando um resgate sociocultural com 

o alimento. 

Como bem destaca Vanessa de Castro Rosa (2018, p. 14):

A agroecologia é pensada e desenvolvida a partir da “revolução verde”, 
como forma de contrapô-la, em suas mais diversas dimensões – técnica, 
social, econômica, cultural, jurídica e científica -, buscando a redescoberta e 
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revalorização dos conhecimentos tradicionais de povos indígenas, tradicionais 
e dos conhecimentos “populares” dos agricultores. 

A agroecologia demonstra que a engenharia genética é uma ciência reducionista 

que propaga mitos que supostamente solucionariam os problemas ambientais. A 

transgenia, como já mencionado e ao contrário do que promete, torna os agricultores 

mais dependentes de agrotóxicos e sementes produzidas por grandes corporações 

(ALTIERI, 2012, p. 52). 

Destarte, está a agroecologia a permitir a construção de uma lógica 

socioeconômica alternativa à das grandes corporações e que, desse modo, se possa 

descolonizar a ciência e o pensamento social, libertando as pessoas para que sejam 

livres para construírem o próprio destino e uma vida social mais harmônica e mais 

justa. Assim entendida, 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; COSTABEBER, 2002), envolvendo 

uma multiplicidade de fatores, conforme se observa na Figura 1.

Figura 1 - Agroecologia e toda sua diversidade
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Fonte: Cartilha Agroecologia: controle de “pragas” e doenças, com base em Clara I. Nicholls e 
Miguel Altieri. Fundação Konrad Adenauer Fortaleza, 2010.

Aprofundando um pouco sobre a origem da agroecologia, ela teria advindo 

dos conhecimentos e práticas dos povos indígenas e campesinos da Mesoamérica, 

estudados por meio da análise dos “agroecossistemas” indígenas do desenvolvimento 

rural realizado, sobretudo, por Miguel Altieri, considerado o maior difusor da 

Agroecologia na América Latina. A obra de Altieri marca uma crítica da “revolução 

verde” e da inadequação desta para os campesinos (ROSA, 2018, p. 60-61). 

A ideia central da agroecologia é desenvolver agroecossistemas com a mínima 

dependência de agroquímicos e energia externa, indo além de práticas agrícolas 

alternativas, configurando uma verdadeira ciência que se baseia na aplicação da 

Ecologia no manejo de agroecossistemas sustentáveis. Altieri define agroecossistema 

como “as comunidades de plantas e animais interagindo com seu ambiente físico e 

químico que foi modificado para produzir alimentos, fibras, combustíveis e outros 

produtos para consumo e utilização humana” (ALTIERI, 2012, p. 105). 

Sendo assim, a agroecologia não é apenas um conjunto de práticas, mas também 

uma ciência que busca sistemas sustentáveis de produção de agroecossistemas 

sustentáveis que possuem suas bases na racionalidade ecológica da agricultura 

tradicional e no conjunto de conhecimentos e técnicas desenvolvidos pelos agricultores 

em suas experiências práticas. Esses agroecossistemas reproduzem a estrutura e 

função dos ecossistemas naturais e locais com base no conhecimento tradicional 

e na adaptação da atividade agrícola às necessidades locais socioeconômicas e 

biofísicas (ALTIERI, 2012, p. 17, 115).

Por esses motivos a agroecologia não pode ser confundida com outras formas 

alternativas de produção agrícola, já que possui enfoque muito mais amplo do que a 

agricultura orgânica, biológica, natural, ecológica, biodinâmica, permacultura, entre 

outras. A agroecologia busca a sustentabilidade em suas mais diversas dimensões. 

Seu maior objetivo é consagrar uma agricultura que proporcione “a manutenção da 

produtividade agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e com retornos 

econômico-financeiros adequados à meta de redução da pobreza, assim atendendo 

às necessidades sociais das populações rurais” (ALTIERI, 2004, p. 12). 

Nesse sentido, de acordo com a amplitude do que a agroecologia representa, 
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ela vai trazer várias técnicas libertadoras da colonialidade do capitalismo, conforme 

demonstra a Figura 2, superando a sistemática dos agrotóxicos, dos transgênicos e 

da hegemonia nortista de abastecimento do mercado externo.

Figura 2 - Algumas técnicas agroecológicas libertadoras da colonialidade

Fonte: ESCOLA DE PERMACULTURA, 2020.

Nesse contexto, a agroecologia como ciência integra princípios agronômicos, 

ecológicos e socioeconômicos e fornece uma metodologia para o manejo e tratamento 

de agroecossistemas de forma sustentável, dentre os quais se encontram: a) 

Aumentar a ciclagem de biomassa e otimizar a disponibilidade e o fluxo equilibrado 

de nutrientes; b) Assegurar solo com condições favoráveis para o crescimento das 

plantas, particularmente por meio do manejo da matéria orgânica e do incremento de 

sua atividade biológica; c) Minimizar as perdas decorrentes dos fluxos de radiação 

solar, ar e água por meio do manejo do microclima, da captação de água e da cobertura 

do solo; d) Promover a diversificação inter e intraespécies no agroecossistema, no 

tempo e no espaço; e) Aumentar as interações biológicas e os sinergismos entre 

os componentes da biodiversidade promovendo processos e serviços ecológicos 

chaves (ALTIERI, 2012, p. 106).

O solo, para a agroecologia, é um ser vivo, para o direito ambiental é um recurso 

natural e para o direito agrário é mercadoria. Esta variação de concepções indica 

modos diferentes de compreensão e, consequentemente, de tratamento. Porém, o 

meio ambiente deve ser compreendido como um todo, de forma holística, sob pena 

de não ter sentido, nem efeito alguma qualquer medida que se queira adotar em seu 
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benefício (ROSA, 2019, p. 123).

A agroecologia é sustentável nas mais diversas dimensões. Do ponto de vista 

social, preserva a saúde social e a identidade local porque focaliza a produção 

na alimentação humana e no abastecimento dos mercados internos, diminuindo 

a distância entre produção e consumo dos alimentos e evitando desperdício de 

energia e produto no transporte. Assim, num contexto global no qual enquanto 3,4 

bilhões de pessoas sofrem com fome, subnutrição e obesidade, a agroecologia se 

apresenta como modelo sustentável se comparada à agricultura industrial que produz 

apenas 30% dos alimentos destinados aos seres humanos e cuja a maior parte da 

sua produção é destinada a biocombustíveis e forragem (alimentos para animais), 

sendo  que cerca de 33 a 40% dos alimentos produzidos são perdidos na produção, 

transporte ou desperdiçado (ROSA, 2019, p. 24).

Tendo em vista que “a sustentabilidade não é possível sem a preservação 

da diversidade cultural que nutre as agriculturas locais”, a agroecologia também 

é sustentável porque proporciona a participação das comunidades na criação de 

atividades e projetos, de modo que os camponeses sejam “atores de seu próprio 

desenvolvimento”. Assim, é o estudo da agricultura tradicional que proporciona 

o desenvolvimento de estratégias agrícolas adequadas às necessidades dos 

agricultores e dos agroecossistemas regionais. Ademais, “a produção estável somente 

pode acontecer no contexto de uma organização social que proteja a integridade 

dos recursos naturais e estimule a interação harmônica entre os seres humanos, o 

agroecossistema e o ambiente” (ALTIERI, 2004, p. 26-27). 

Quanto à sustentabilidade da agroecologia do ponto de vista econômico, em 

que pese os cultivos agroecológicos apresentarem um prejuízo inicial em termos 

de produtividade, como demonstra Altieri (2012, p. 211), as perdas iniciais são 

compensadas de maneira significativa com a grande elevação dos ganhos futuros pela 

manutenção ou aumento da produtividade. Aliás, é essa característica da transição 

agroecológica que torna essencial a participação do poder público nesse processo a 

fim de estimular essa mudança de modelo produtivo com a criação de incentivos por 

parte do Estado aos produtores por meio de políticas públicas agroecológicas. 

Em suma, a agroecologia fundamenta-se em um conjunto de conhecimentos e 

técnicas que se desenvolvem a partir dos agricultores e nas técnicas de adequação 
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biológica frente às intempéries da agricultura, dispensando a utilização de venenos nas 

lavouras, incentivando a agrobiodiversidade em substituição ao modelo monocultor 

transgênico (IZOLANI; TYBUSCH, 2020).

Sendo assim, conclui-se que é nessa ciência que está uma possibilidade de 

viabilização da concretude da sustentabilidade em suas multidimensões, libertando-

se da lógica capitalista destruidora das relações simbióticas entre homem e natureza, 

que vem comprometendo gravemente a permanência da vida na Terra. 

CONCLUSÃO

Em atendimento ao modelo de produção hegemônico, consolidado, 

especialmente, a partir da globalização, a alimentação humana perdeu o caráter de 

sacralidade, que acoberta a relação do ser humano com a natureza, a exemplo do 

que ocorre no arcabouço cultural dos povos tradicionais. A imposição de geração de 

lucro, através do aumento da produtividade, gerado pelas tecnologias empregadas 

pela revolução verde, conduziu à consideração do alimento como uma commodity e 

não mais, como um direito de todos. 

Para tanto, evidenciou-se, na presente pesquisa, que a superação da forma 

como alimento é concebido, na sociedade global-capitalista, refere-se à mudança 

da forma de organização dessa mesma sociedade. Transcende-se, assim, decisões 

particulares de cada família ou comunidade humana, dependendo de posicionamentos 

jurídicos e geopolíticos, por parte dos governos nacionais. 

Nesse sentido, alternativas, como a agroecologia, apresentam-se viáveis, pois 

se debruçam a contrabalançar a predominância da lógica do agronegócio. Por isso, 

a presente pesquisa se voltou à compreensão das possibilidades de concretização 

da sustentabilidade no Brasil, através de práticas agroecológicas, ante ao paradigma 

atual de monoculturização agrícola. Paradigma este que tem afetado direitos da 

sociobiodiversidade, isto é, elementos culturais e naturais de povos tradicionais, 

apresentando riscos ao vínculo do ser humano com a natureza. 

Dessa forma, a agroecologia surge como resposta a esse processo de 

degradação (ambiental e cultural), por ser um movimento social diversificado e com 

inúmeras possibilidades de realização a partir de uma reação local, consistindo nuns 

mecanismos para a concretização da sustentabilidade multidimensional. Constatou-
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se que a agroecologia é sustentável nas mais diversas dimensões: na social, preserva 

a saúde social e a identidade local, por focalizar a produção na alimentação humana 

e no abastecimento dos mercados interno; na dimensão cultural, proporciona a 

participação das comunidades na criação de atividades e projetos; e na econômica, 

pois mantém ou aumenta a produtividade.

Todavia, pode-se apontar algumas limitações para a concretude da agroecologia, 

em especial, de cunho (geo) político, devido à sobreposição dos interesses econômicos 

em face da promoção de direitos, como a segurança alimentar e nutricional. Logo, a 

lógica antropocêntrica do desenvolvimento econômico ainda é prioridade ante a sua 

manutenção em sua posição de colonialidade, o que se evidencia, por exemplo, a 

partir de atos estatais, como a liberação de uso de agrotóxicos no Estado brasileiro, 

a produção em larga escala para atendimento do mercado externo e políticas de 

incentivo aos grandes produtores em detrimento do reduzido fomento à agricultura 

familiar. 
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INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, os desastres ambientais provocados pelo caráter 

antropogênico e o crescimento econômico se intensificaram, tornando-se cada vez 

mais presentes no nosso cotidiano. 

Ainda, nota-se que as mudanças climáticas causadas pela emissão de gases 

de efeito estufa, produzidos pelo modelo industrialista, estão se agravando à medida 

que se passam os anos, podendo seus efeitos serem devastadores para as gerações 

presentes e futuras.

Assim, a presente pesquisa busca analisar criticamente a litigância climática 

e seu papel crucial para pressionar as autoridades governamentais a adotarem as 

políticas necessárias para o combate as mudanças climáticas, à luz da arguição 

de preceito fundamental (ADPF) n° 708 sobre o fundo clima intentada no Supremo 

Tribunal Federal, a qual se mostra uma decisão paradigmática para o meio ambiente 

no contexto brasileiro. 

Desse modo, o trabalho visa refletir sobre a seguinte questão: De que forma o 

12  Bacharel em Direito pela Universidade Franciscana. Atualmente, realiza Especialização em 
Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul em parceria 
com a Universidade de Caxias do Sul. E-mail: carolrohde8@gmail.com.
13  Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. Mestre em Di-
reito pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Professora do Curso de Direito da Univer-
sidade Franciscana – UFN. Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade e 
Sustentabilidade – GPDS vinculado a UFSM. E-mail: francielleagne@gmail.com
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julgamento da ADPF 708 sobre o fundo clima é importante para a litigância climática no 

Brasil? Com a finalidade de responder a problemática elencada por este trabalho, será 

utilizado a título de metodologia, o trinômio: Teoria de Base, procedimento e técnica. 

A teoria de base adotada é a Teoria do Direito dos Desastres, utilizando autores como 

Délton Winter de Carvalho e Daniel Farber. Como método de abordagem, utilizou-se 

o método dedutivo e como método de procedimento, o histórico. Já como técnica de 

pesquisa, foram realizados fichamentos e resumos estendidos.

No que tange a ordem temática, o trabalho será abordado em capítulo único 

que versará acerca da litigância climática, seu conceito e aplicabilidade no Brasil e a 

análise acerca da ADPF 708 sobre o fundo clima e sua importância paradigmática na 

seara ambiental brasileira. 

A LITIGÂNCIA CLIMÁTICA NO BRASIL E A ADPF 708

Com o passar dos anos, a preocupação com o meio ambiente começou a atingir 

maior notoriedade na seara global, através da ampliação de seus debates para o 

âmbito internacional por meio de eventos, simpósios e conferências como forma de 

se estabelecer metas entre os países poluentes e os países preocupados com os 

efeitos dessa degradação para a sociedade. 

A esse respeito, tendo em vista as mudanças climáticas, o tratado elaborado 

na Convenção – Quadro das Nações Unidas em 1992, é “considerado o marco 

regulatório no âmbito internacional” (WEDY, 2019, p. 52-53) acerca do tema. Importa 

destacar acerca do objetivo final do tratado:

 O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos 
com ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, 
em conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a 
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 
num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 
climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita 
aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima que 
assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita 
ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável (Brasil, 
1988).
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Ainda, definiu-se nessa convenção o termo mudanças climáticas que “significa 

uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 

humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela 

provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 

comparáveis” (BRASIL, 1988). Anos mais tarde, houve a criação de um tratado 

internacional conhecido como Protocolo de Quioto, em 1997, o qual estabeleceu:

[...] que os países industrializados se comprometem a reduzir no período de 
2008 a 2012 as emissões dos GEEs em 5,2%, com relação ao que era emitido 
em 1990.  Para isso, o acordo prevê que as Partes adotem programas nacionais 
de redução de emissões. Oferece também os chamados mecanismos de 
flexibilização – Comércio de Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) – que ajudam a concretizar as metas de 
redução de emissões e baixar seus custos (Observatório do Clima, 2015).

Nesse sentido, inúmeros outros tratados e convenções foram realizadas após 

o Protocolo de Quioto, porém, um dos principais acordos ocorreu em Paris no ano 

de 2015, através da 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas que definiu novas 

metas para os países seguirem. Acerca disso, Wedy (2019, p. 33) destaca:

Nas últimas décadas, tratados internacionais, constituições, legislações 
infraconstitucionais e políticas públicas têm abordado as mudanças climáticas 
como um grande desafio a ser enfrentado, seja pela necessidade do corte 
de emissões de gases de efeito estufa nos parâmetros acordados em Paris, 
no ano de 2015, seja para a adoção imediata de medidas de adaptação e de 
resiliência com a finalidade de proteger a vida humana e não humana, o meio 
ambiente, a economia e os bens públicos e privados.

O acordo foi ratificado pelo Brasil em 2016, e definiu que: “o Brasil pretende 

comprometer-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos 

níveis de 2005, em 2025” (Brasil, 2016, p. 02). E em caráter subsidiário, “reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030” 

(Brasil, 2016, p. 02).

Ocorre que, o país desde que ratificou o tratado encontra-se na contramão 

do que deveria ser feito para atingir a meta, visto que o desmatamento no país que 

estava desde 2008 em decréscimo, em 2019 atingiu seu ápice em uma década ao 

desmatar “10.129 quilômetros quadrados de área desmatada na amazônia legal”, 

segundo dados gráficos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2020).
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Assim sendo, a questão do desmatamento segundo o Jornal da USP – 

Universidade de São Paulo é muito mais grave do que imaginávamos, visto que:

O desmatamento de florestas vai provocar um aquecimento do clima global 
muito mais intenso do que o estimado originalmente, devido às alterações 
nas emissões de compostos orgânicos voláteis e às coemissões de dióxido 
de carbono com gases reativos e gases de efeito estufa de meia-vida curta 
(2018).

Com efeito, em relação à pesquisa realizada com pesquisadores internacionais 

publicada na revista Nature Communications e divulgado pelo Jornal da USP – 

Universidade de São Paulo:

Descobriu-se que as emissões de florestas que resfriam o clima (compostos 
orgânicos voláteis biogênicos, os BVOCs) ficarão menores, implicando que o 
desflorestamento pode levar a temperaturas mais altas do que o considerado 
em estudos anteriores (2018).

Com essa breve exposição, verifica-se que o desmatamento é uma atividade 

extremamente danosa ao ambiente, uma vez que altera o equilíbrio dos ecossistemas 

em razão do aquecimento do planeta. Portanto, o desmatamento precisa ser combatido 

enquanto há tempo, pois seus efeitos poderão se tornar irreversíveis.

Diante do exposto, conclui-se que esse crescimento do desmatamento aliado 

ao descaso com as políticas ambientais pelos governantes são fatores preocupantes, 

uma vez que o país se comprometeu a cumprir as metas estabelecidas no Acordo de 

Paris para os anos de 2025 e 2030, e se encontra, atualmente, longe de cumprir se 

nada for feito para mudar essa situação.

Ainda, estudos demonstram que a constante interferência humana no meio 

ambiente está acarretando mudanças climáticas praticamente irreversíveis, além de 

contribuírem para o aumento e para a acentuação de mudanças climáticas naturais. 

Elementos exibidos pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

confirmam que as consequências das mudanças climáticas têm ampla possibilidade 

de serem cada vez mais sentidos.

Assim, conforme os resultados das pesquisas, é possível notar um provável 

panorama de crescimento na intensidade e também na presença de eventos 
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climáticos extremos, tais como chuvas intensas, temperaturas extremas, inundações, 

deslizamentos, incêndios e queda na produtividade agrícola. Desastres ambientais 

em geral serão cada vez mais frequentes. (IPCC, 2020).

 Em vista disso, começou a surgir em alguns países, instrumentos alternativos 

como forma de pressionar os governantes e lutar contra as mudanças climáticas. 

Nesse sentido, um dos instrumentos que está sendo adotado por alguns países 

são os chamados litígios climáticos, que nada mais são do que uma medida judicial 

realizada pelo Poder Judiciário como forma de pressionar os demais poderes a 

cumprirem os compromissos internacionais e estabelecerem metas de combate as 

mudanças climáticas. Isso posto, Wedy (2019, p. 33) destaca que esse fenômeno 

tem como objetivos:

Pressionar o Estado Legislador, Estado Administrador e os entes particulares 
a cumprirem, mediante provocação do Estado Juiz, o compromisso mundial 
no sentido de garantir um clima adequado com o corte das emissões de gases 
de efeito estufa e o incentivo à produção das energias renováveis.

Nesse diapasão, os litígios climáticos mostram-se uma importante solução para 

a problemática ambiental atual, servindo também para “suprir omissões estatais na 

esfera administrativa e as lacunas deixadas pelo legislador [...]” (WEDY, 2019, p. 

34). Em vista disso, em termos de legislação, há no país regramentos específicos 

que asseguram o acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações, contido no artigo 225 da Constituição Federal.

Ademais, o § 1° do artigo 225 da Constituição Federal define inúmeras medidas 

a serem adotadas pelo Poder Público como forma de atender o objetivo principal 

emanado no caput do artigo 225 que é a preservação do meio ambiente. Sarlet e 

Fensterseifer (2019, p. 517) referem que:

Em maior ou menor medida, todos os Poderes Estatais (Executivo, Legislativo 
e Judiciário), estão constitucionalmente obrigados a atuar, no âmbito da sua 
esfera constitucional de competências, sempre no sentido de obter a maior 
eficácia e efetividade possível dos direitos e deveres fundamentais ecológicos.

Desse modo, a competência em matéria ambiental é concorrente segundo o 
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artigo 23, VI e VII da Constituição Federal, sendo responsabilidade de todos os entes o 

cumprimento das medidas de preservação ao meio ambiente como um todo. De outra 

banda, em consonância com o Acordo de Paris ratificado, criou-se a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (Lei n° 12.187/09), com o intuito de criar instrumentos para 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos moldes previstos no artigo 12 

da Lei n° 12.187/09. Dentre esses objetivos, criou-se o fundo clima, como uma das 

medidas mitigadoras para o combate a mudança climática.

Assim sendo, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima mostra-se um importante 

instrumento para viabilizar o atendimento das metas previstas para o país no futuro 

próximo. Esse fundo foi criado através da Lei n° 12.114/09, com a finalidade de:

Art. 2o  Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, de 
natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade 
de assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de 
empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação 
à mudança do clima e aos seus efeitos (BRASIL, 2009).

Além disso, criou-se o Decreto n° 9.578/18 que “consolida atos normativos 

editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima” (Brasil, 2018). Com esse decreto, ficou estabelecido que:

Art. 9º O Ministério do Meio Ambiente deverá elaborar plano anual de aplicação 
dos recursos do FNMC e, após ser aprovado pelo Comitê Gestor do FNMC, 
publicá-lo no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação da Lei 
Orçamentária Anual (Brasil, 2018).

Isso posto, o fundo clima revelou ser um importante instrumento para que o país 

cumpra as metas estabelecidas nos compromissos internacionais. Nesse sentido, no 

ano de 2019, foi criado o Decreto nº 10.143/19, que teve por principal intuito alterar a 

composição do Comitê Gestor do Fundo previsto no artigo 14 do Decreto n° 9.578/18 

(Brasil, 2019).

Contudo, apesar do que a lei prevê acerca do fundo e do seu plano anual de 

aplicação, o que se verificou é que todas as questões envolvendo o fundo clima 

encontram-se inoperantes desde 2019 (Observatório do Clima, 2020, p. 18). Assim, 

por intermédio de alguns partidos políticos preocupados com os rumos do meio 
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ambiente no país, foi ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal, em junho de 

2020, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão n° 60, porém, o ministro 

relator ao decidir acerca da admissibilidade da ação, entendeu:

Nessas situações, em que se aponta um conjunto heterogêneo de atos 
comissivos e omissivos lesivos à Constituição, e dada a reconhecida 
fungibilidade entre as ações diretas, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem se inclinado pelo conhecimento da ação como arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (Brasil, 2020, p. 05).

Por conseguinte, o STF reconheceu a fungibilidade entre as ações, recebendo-a 

como ação de arguição de preceito fundamental n° 708, disciplinada no artigo 102, § 

1° da Constituição Federal e na Lei n° 9.882/99 (BRASIL, 1999). A ação possui como 

objetivos:

[...] que seja reconhecida a omissão inconstitucional da UNIÃO ao não adotar 
providências de índole administrativa objetivando o funcionamento do 
“FUNDO CLIMA”, que se encontra ilegalmente paralisado pela RÉ, atentando 
contra o pacto federativo e o direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado assegurado pelo art. 225, caput, da Constituição Federal. Além 
desse princípio, o FUNDO CLIMA também propiciava a observação de outros 
mandamentos constitucionais estabelecidos no artigo 225 da Constituição 
que se encontraram prejudicados a partir do contingenciamento. São eles: (i) 
o dever de preservar e restaurar processos ecológicos, promovendo o manejo 
ecológico dos ecossistemas (CF/88, art. 225, § 1º, inciso I), (ii) definir espaços 
territoriais e componentes a serem especialmente protegidos (§ 1º, III); 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente (§ 1º, V); e proteger a fauna e a flora (§ 1º, VII) (Observatório do 
Clima, 2020, p. 02) (grifo do autor).

Por esse viés, observa-se que o que se intenta com a ação é instigar que a 

União aplique os recursos destinados ao fundo clima para o cumprimento de medidas 

que assegurem a preservação e propiciem o cumprimento das metas ambientais, 

atentando ao disposto no artigo 225 da Constituição Federal. De acordo com o 

despacho, “a inércia alegada nesta ação, se restar comprovada, é potencialmente 

danosa sob qualquer perspectiva: ambiental, social, cultural ou econômica. Assim, 

pode e deve ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal” (BRASIL, 2020, p. 10).

Em razão do exposto, a referida ação mostra-se fulcral para se determinar o 

entendimento das cortes superiores sobre o tema ambiental, bem como estimular aos 
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governantes que empreguem maiores esforços no combate as mudanças climáticas. 

O ministro relator destacou no despacho:

[...] observo, na sequência, o seguinte roteiro: (i) a admissibilidade desta ação 
como arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) a possível 
existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental; (iii) 
a convocação de audiência pública, com o propósito de produzir um “relato 
oficial” sobre a matéria (Brasil, 2020, p. 04).

Assim, ocorreu nos dias 21 e 22 de setembro de 2020, convocada pelo ministro 

Luís Roberto Barroso (Brasil, 2020, p. 13), relator da ADPF 708, a audiência pública 

com o intuito de ouvir todas as partes interessadas e seus vieses, tendo em vista o 

caráter paradigmático da decisão que será proferida por meio dessa ADPF. O ministro 

Luís Roberto Barroso defendeu a necessidade de se realizar a audiência pública 

destacando:

Assim, tendo em vista que o caso envolve a necessidade de uma ampla 
compreensão sobre o estado atual das políticas públicas em matéria 
ambiental, sobre a operacionalização e o funcionamento do Fundo Clima 
e sobre os diversos atores e atividades eventualmente impactados por tais 
políticas; considerando, ainda, que essas questões extrapolam os limites do 
estritamente jurídico, demandando conhecimento interdisciplinar a respeito de 
aspectos científicos, socioambientais e econômicos, decido pela convocação 
de audiência pública, a fim de que sejam ouvidos autoridades, instituições 
oficiais, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, entidades 
de classe e outros atores que possam prestar contribuição relevante para o 
debate (Brasil, 2020, p. 11-12).

Essa convocação demonstra a importância do tema e da preocupação do 

Supremo Tribunal Federal em ouvir a população e os interessados sobre a matéria 

antes de proferir a decisão. Destarte, é importante ressaltar o princípio da vedação 

ao retrocesso que deve ser levado em conta quando for proferida a decisão, “tendo 

em vista sempre a busca de uma salvaguarda cada vez mais ampla e qualificada 

da dignidade da pessoa humana e dos correlatos direitos fundamentais” (Sarlet; 

Fensterseifer, 2019, p. 402). Acerca do princípio da vedação ao retrocesso:

Revela-se como uma garantia de proteção de direitos fundamentais (e da 
própria dignidade da pessoa humana) contra a atuação do legislador, tanto no 
âmbito constitucional quanto – e de modo especial – infraconstitucional frente 
as medidas legislativas que impliquem supressão ou restrição nos níveis ou 
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patamares de tutela dos direitos já existentes (Sarlet; Fensterseifer, 2019, p. 
404).

 Logo, é importante para a salvaguarda dos direitos presentes e futuros em 

relação a seara ambiental que seja respeitado o princípio da vedação ao retrocesso, 

para que as conquistas já adquiridas não sejam desfeitas e coloquem em risco a 

coletividade. 

Ademais, outro ponto relevante a se destacar é que essa omissão do governo 

em não utilizar o fundo clima para as questões pertinentes as políticas ambientais 

configuram um estado de coisas inconstitucional, segundo Sarlet e Fensterseifer 

(2020). De acordo com esses autores:

Diante desse quadro, de acordo com o nosso entendimento, está configurado 
e em processo de agravamento um estado de coisas inconstitucional e 
inconvencional em matéria ambiental e climática, tal como suscitado na 
inicial, somado ainda a um estado de emergência ambiental e climático, 
como já reconhecido por diversos países e entidades internacionais — como, 
por exemplo, o Parlamento Europeu no final de 2019, inclusive com o 
estabelecimento da meta de atingir a neutralidade climática até o ano de 2050 
(Sarlet; Fensterseifer, 2020).

Nesse sentido, a decisão a ser proferida pelo Supremo é fundamental para 

determinar os rumos que o país irá seguir em termos ambientais, pois dependendo 

do entendimento que será adotado, a sociedade poderá ficar mais propensa a sofrer 

sérias consequências pelo descaso com o meio ambiente e as políticas relativas 

a mudança climática. É necessário que se lute para que as metas estabelecidas 

sejam cumpridas e para que os entes possuam uma maior preocupação com o 

fator ambiental e climático estabelecendo políticas ambientais mais eficazes de 

preservação e combate. 

Desse modo, é inegável que as mudanças climáticas fazem parte do nosso 

mundo e estão se agravando à medida que passam os anos e pouco ou nada é 

feito de forma efetiva para o seu combate. É preciso que os países se preocupem 

mais com as políticas ambientais e menos com o fator econômico, uma vez que se 

continuarmos nesse ritmo de degradação ambiental, não teremos o que deixar para 

as gerações futuras. Por fim, questiona-se: é esse meio ambiente desequilibrado e 
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assolado que queremos deixar para as futuras gerações? Acreditamos que não seria 

a melhor estratégia a se adotar. 

CONCLUSÃO 

Por todo exposto, verificou-se com a pesquisa que a preocupação com o meio 

ambiente e as mudanças climáticas estão sendo deixadas de lado pelo atual governo, 

e como consequência essa omissão do Poder Público em não utilizar o fundo clima 

para o cumprimento das metas estabelecidas nos compromissos internacionais, 

como o Acordo de Paris, é uma medida que mostra-se preocupante. É necessário 

que os fatores econômicos não sejam colocados em posição de destaque frente 

as políticas ambientais, visto que sem o meio ambiente equilibrado a salvaguarda 

dos direitos fundamentais resta prejudicada não só para a população presente como 

também para a geração futura.

Assim, considerando o crescimento do desmatamento desde o ano passado, 

e sendo essa atividade uma das mais danosas ao meio ambiente local, somando-

se a inoperância do fundo clima disciplinado na Lei n° 12.114/09, resta evidente o 

descaso total do Poder Público com a política ambiental. Nesse diapasão, a ADPF 

708 é fulcral para que se alargue as discussões acerca da temática ambiental e se 

utilize como forma de pressionar os entes para que o fundo clima seja utilizado para 

os fins a que foram criados. 

Desse modo, o julgamento da ADPF 708 é uma decisão que será paradigmática 

para se definir os contornos que o país quer adotar frente ao meio ambiente e o clima. 

Essas ações são os instrumentos chave para que a litigância climática cumpra seu 

papel de forma a pressionar os entes a responder e criar medidas para solucionar 

os problemas ambientais e para o cumprimento de suas metas. É preciso que a 

sociedade se mobilize e pressione o Poder Público a agir de forma coerente com o 

meio ambiente, pois, se a inércia continuar, as consequências desse descaso serão 

devastadoras para o mundo.
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INTRODUÇÃO 

A transdisciplinaridade pode ser entendida como a convergência de disciplinas 

que se conectam entre si, em um ou vários momentos dentro de uma organização, 

e assim, permitindo uma nova compressão da realidade. Esta aproximação de 

conteúdos permite produzir conhecimentos considerando as múltiplas dimensões. 

O prefixo ‘trans’ no contexto da abordagem deste capítulo refere-se “ir além e estar 

entre diversas formas de conhecimento”, enquanto que a expressão ‘disciplinaridade’ 

passa pela importância das disciplinas e suas especializações (FLORES, OLIVEIRA, 

2017). Nesse sentido, é possível compreender que os indivíduos em suas áreas 

específicas do conhecimento passam a transitar por outras áreas possibilitando uma 

visão holística da temática envolvida, formando uma integração de elos entres as 

disciplinas.

Após os anos 2000 houve expansão dos programas de pós-graduação 

brasileiros, em especial, devido ao Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG) 2011-

2020 que tem por objetivo “definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar 

continuidade nas propostas para política de pós-graduação e pesquisa no Brasil”. 
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Este aumento no número de programas e vagas disponíveis vem permitindo o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social (Carmo, Priore, 2019). Este 

desenvolvimento tem possibilitado a expansão da temática “Agroecologia”.

Neste plano, busca-se superar as assimetrias regionais em uma tentativa de 

diminuir as desigualdades e contribuir com a formação de recursos humanos, capazes 

de proporcionar modificações sociais importantes em seus territórios (CARMO, 

PRIORE, 2019). A inserção da transdisciplinaridade neste contexto permite, segundo 

Ayres (1997) “potentes ideias reguladoras de que dispomos hoje no sentido da 

transformação, da renovação do campo acadêmico”.

O brasil tem se destacado na evolução da agroecologia em seu território, o que 

inclui seu pioneirismo na organização da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

orgânica (PNAPO), Criada em 2012, visando contribuir com o desenvolvimento 

rural agroecológico e sustentável (COSTA et al., 2017). A PNAPO tem por objetivo 

articular programas e ações de incentivo à agroecologia e produção orgânica. Busca-

se a melhoria da sociedade e do meio ambiente, valorizando práticas de cultivo 

que “protegem” os agroecossistemas e respeita a população inserida nas práticas 

agrícolas como, agricultores familiares e extrativista, além de incentivar pesquisas 

para contribuição das ações (BRASIL, 2016).

A discussão em torno da agroecologia trouxe a necessidade de articulações 

no meio acadêmico para o oferecimento de equipe técnica capaz de contribuir com 

práticas e ações que auxiliem o agricultor e a população para a oferta e a escolha 

de alimentos com qualidade superior e que promovam saúde, a exemplo, alimentos 

produzidos sem uso de agrotóxicos.

Diante deste cenário, as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão 

passaram a impulsionar a abertura, o aperfeiçoamento e a ampliação de cursos que 

atendessem a esta expectativa, de difundir a agroecologia (BALLA et al., 2014). Com 

isso, a Universidade Federal de Viçosa em 2011, inicia o Programa de Pós-graduação 

em Agroecologia, envolvendo dois centros (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

e Centro de Ciências Agrárias) e quatro departamentos.
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Figura 1. Departamentos que envolvem diretamente com o Programa de Pós-

graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa – UFV. Fonte: Os 

autores.

Este programa concede aos pós-graduandos a oportunidade de ter um 

envolvimento integrado em pesquisa, ensino e extensão com atividades bem 

diversificadas em várias áreas do conhecimento com foco em Agroecologia. Desta 

forma, é possível aperfeiçoar na do conhecimento e no modo de fazer pesquisa, com 

ampliação dos aspectos conceituais, metodológicos e compreensão da Agroecologia 
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de forma mais ampla e profunda.

A articulação e estruturação do programa incorpora conceitos de 

multiprofissionalidade e intersetorialidade, além da transdisciplinaridade que é 

compreendida no seu contexto de trabalho como:  

[...] a integração de diversas ciências relacionadas a um dado campo 
de aplicação do conhecimento sob a força aglutinadora de uma nova 
axiomática, que não substitui ou subordina suas axiomáticas de origem, 
mas as unifica em um novo patamar de necessidades e possibilidades 
(Ayres, 1997).

Dentro deste contexto, este capítulo busca apresentar o Programa de 

Pós-graduação em Agroecologia da UFV e sua inserção na perspectiva da 

transdisciplinaridade.

DESENVOLVIMENTO 
 
 O estudo da agroecologia realizado por pesquisadores da Universidade Federal 

de Viçosa ocorre desde de 1987, com a articulação de empresas mineiras do estado 

como: EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) e EMATER 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), 

além de cooperativas, sindicatos e ONGs (Organizações não governamentais). As 

ações exitosas em relação ao uso sustentado dos recursos produtivos agrícolas e 

o estímulo a iniciativas eficazes no apoio a familiar embasaram a proposta criação 

Programa de Pós-graduação em Agroecologia na  Universidade Federal de Viçosa 

(PPGA-UFV), em nível de Mestrado Acadêmico.

 O Programa de Pós-graduação em Agroecologia (PPGAGC) da UFV aborda 

três linhas de pesquisa.
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Figura 2. Linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Agroecologia da 

Univer-sidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 2020. Fonte: Os autores.

Entre os candidatos que buscam ingressar no Programa de Pós-graduação 

em Agroecologia se destacam profissionais de administração, agronomia, ciências 

ambientais, ciências agrícolas, ciências biológicas, desenvolvimento rural e segurança 

alimentar, direito, ecologia, economia doméstica, educação do campo, enfermagem, 

engenharia agrícola, engenharia ambiental, engenharia de alimentos, engenharia 

de produção, engenharia florestal, farmácia, geografia, gestão ambiental, gestão de 

cooperativas, medicina, medicina veterinária, normal superior, nutrição, pedagogia, 
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serviço social, sistema de recurso global, tecnologia de meio ambiente, tecnologia de 

telecomunicações, tecnologia em agroecologia, turismo e zootecnia.

 Há também a agregação de docentes orientadores e componentes curriculares 

dos departamentos de Agronomia, Nutrição e Saúde, Solos, Zootecnia, Medicina 

Veterinária e Educação, relacionados ao Centro de Ciências Agrárias, Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde e ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Esta 

interrelação de conhecimentos se reflete nas aulas teóricas e práticas, nos projetos, 

nas pesquisas, nas dissertações e nas publicações científicas. Portanto, a essência do 

PPGAGC rompe com a fragmentação das ciências, proporcionando uma compreensão 

mais abrangente e integrada de cada área do conhecimento. A agroecologia pode 

caminhar com a ciência “moderna”, considerando a transdisciplinaridade, princípios 

teóricos e metodológicos das diversas ciências, principalmente as sociais, agrárias 

e naturais, visando o manejo sustentável, a conservação de agroecossistemas e a 

segurança alimentar e nutricional das pessoas. 

A disciplina de seminário oferecida na PPGAGC tem sido destaque. A sua 

dinâmica permite aos pós-graduandos e professores o contato com pesquisas de 

diversas áreas relacionadas à Agroecologia. A liberdade de discussão sobre cada 

temática, contemplando assuntos que envolvem diferentes áreas do saber, com plena 

liberdade de falar, ouvir o outro, concordar e discordar possibilita reflexões sobre 

o tema e transcende para reflexões complementares. Dessa forma, as temáticas 

podem ser compreendidas sob diferentes dimensões da realidade, pois a formação 

dos pós-graduandos e atuação dos docentes em linhas de pesquisas são bem 

diversas e heterogêneas. Desta forma, a compreensão da Agroecologia ocorre com 

a apropriação de diversas fontes de saberes.

A produção agroecológica de alimentos está no centro das discussões com 

abordagens multidimensionais envolvendo a segurança alimentar e nutricional, 

manejo ecológico de plantas, manejo ecológico de animais e qualidade do solo que 

interagem entre si de diversas maneiras (Figura 3). 
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Figura 3. Temática abordada no contexto da transdisciplinaridade. Fonte: Os 

autores.

Esta interação permite múltiplas interpretações, elaboração de hipóteses e 

métodos para buscar conclusões que contemplem não só a produção agroecológica 

de alimentos, mas a rede de conexões existente no sistema agroalimentar que vai 

desde a produção, comercialização e consumo dos alimentos. Os efeitos deste 

sistema de produção podem refletir na saúde das pessoas que por sua vez dependem 

do sistema único de saúde que é coordenado por políticas públicas. Neste contexto, 

os pós-graduandos podem trabalhar suas pesquisas e atividades de extensão com 

uma compreensão mais ampla e profunda de modo a permitir identificar problemas e 
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propor soluções de forma mais integrada. Por essas razões, a transdisciplinaridade 

tem sido considerada um fator relevante para a transformação da sociedade a 

caminho da sustentabilidade (Brink et al., 2018).

Neste aspecto a temática abordada busca integrar conhecimento de várias 

disciplinas que estão no contexto dos quatro departamentos que integram o PPGAGC. 

Os conhecimentos transcendem para além dos conceitos e princípios agroecológicos 

dentro do contexto agrícola, para uma abordagem transdisciplinar que envolve as 

dimensões humanos, sociais, culturais, ambientais, políticos, éticas, científico, popular, 

tecnológico, dentre outros. Nesta pode-se observar que o conhecimento diversificado 

fortalece e enriquece às discussões, bem como passa a ser de interesse de todos. 

Atualmente um pós-graduando com formação na área de ciências agrárias, discute 

saúde, uso agrotóxico e sua relação com doenças. Ao contrário, um pós-graduando 

com formação em saúde discute a importância do manejo adequado na produção 

de alimentos saudáveis que são oferecidos no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e a sociedade como 

um todo. Nota-se que as discussões perpassam o enfoque agroecológico do projeto 

de cada pós-graduando e se relaciona de maneira mais ampla com as demais áreas 

do PPGAGC e com anseios da comunidade científica ou não.

 Nesta disciplina, instituiu-se a apresentação dos projetos de pesquisa, aos 

matriculados no Seminário, onde participam professores, pós-graduandos e pós-

doutorando do PPGAGC, bem como de outros programas da UFV ou de outras 

instituições de ensino superior. Além disso, com frequência graduandos assistem 

as apresentações, principalmente quando realizam estágio ou iniciação científica na 

linha do projeto que está sendo apresentado. 

 Os projetos de pesquisa dos pós-graduandos devem ser apresentados na 

disciplina Seminário em Agroecologia e também tem que ser defendido. A defesa 

de projeto acontece com banca específica composta por dois pesquisadores (sendo 

um o orientador) ou orientador e um técnico/pesquisador com doutorado e um pós-

graduando do próprio programa, que já tenha cursado a respectiva disciplina. 

A participação do pós-graduando em uma banca objetiva estimular seu senso 

crítico e treiná-lo a participar de bancas e eventos científicos. Tal prática é avaliada 

pelos docentes e pós-graduandos como possibilidade de aprimoramento em relação 
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às temáticas e aos aspectos metodológicos dos projetos dos demais estudantes. 

Se beneficiam com as sugestões e críticas construtivas levantadas, o que resultará 

em melhores dissertações e com uma abordagem de discussões cada vez mais 

enriquecedoras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Já passaram pelo PPGAGC 83 pós-graduandos de 2011 até 2020, entre 

egressos e matriculados, sendo estes profissionais de agronomia, ciências biológicas, 

ecologia, educação do campo, engenharia ambiental, engenharia florestal, gestão 

ambiental, gestão de cooperativas, geografia, medicina veterinária, normal superior, 

nutrição, sistema de recurso global, tecnologia em agroecologia e zootecnia. Entre 

matriculados em 2020: 02 são da região Norte, 02 do Nordeste e 11 do Sudeste e 

estrangeiros são 03, sendo 01 dos EUA, 01 de Moçambique e 01 da Nigéria.

 As atividades realizadas ao longo dos aproximadamente 24 meses no 

PPGAGC-UFV proporcionam os mais diferentes tipos de vivências, que propiciam 

questionamentos conhecimentos diferenciados inovadores e fortalecimento dos 

conceitos agroecológicos em uma perspectiva transdisciplinar, já que utiliza de 

discussões entre diferentes áreas do saber.

 Uma vivência importante dos pós-graduandos do programa são algumas 

disciplinas que possibilitam o acesso às propriedades das famílias de agricultores 

agroecológicos, bem como aos principais movimentos agroecológicos da região da 

Zona da Mata Mineira, ampliando o pensamento crítico para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas. Toda a contextualização se dá com o embasamento teórico 

e filosófico das ciências, ecologia de saberes, do campesinato, economia solidária, 

pesquisa-ação, além de diversas metodologias participativas. 

 O pós-graduando é inserido na prática da escrita científica do projeto de 

pesquisa, desde a identificação dos problemas, perguntas norteadoras e objetivos, até 

a apresentação escrita e oral do projeto final. Todo o embasamento teórico acontece 

concomitante aos Intercâmbios Agroecológicos, onde o pós-graduando vivencia a 

realidade de diferentes famílias e propriedades de agricultores agroecológicos da 

zona rural, com destaque nos municípios de Viçosa e região da Zona da Mata Mineira. 

Nesses espaços, se desenvolve práticas e habilidades relacionadas à pesquisa-
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ação, voltadas ao uso de metodologias participativas (círculo de cultura, troca de 

sementes, mesa da partilha, rio da vida, entre outras), associadas às apresentações 

feitas pelos agricultores em relação à diversidade nas práticas agroecológicas, 

em sistemas agroflorestais, sistemas de agricultura natural e sintrópica. Este tipo 

de experiência e de ação possibilita o crescimento profissional e humano do pós-

graduando, pois são apresentadas as bases e os princípios da Agroecologia com 

contextualização prática, motivando os participantes a construírem seu projeto de 

pesquisa embasado na realidade. Importante reforçar que este formato de disciplina 

exige a transdisciplinaridade entre os participantes (pós-graduandos, docentes e 

agricultores), pois tem que ser estruturada, por docentes de diferentes formações.

 Os pós-graduandos participam também da realização anual, desde 2012, do 

Simpósio de Pós-graduação em Agroecologia (SIMPA) onde tem a oportunidade de 

se envolver na organização, tendo a vivência de estruturar um evento, construir os 

objetivos do mesmo e consequentemente as atividades afins. 

 Além disso, o PPGAGC possui um projeto denominado Café com Agroecologia. 

Neste projeto ocorrem eventos populares e gratuitos mediante rodas de conversa. 

Nestes eventos são realizados encontros mensais para discutir temas relacionados 

à agroecologia. A organização das atividades e planejamentos são realizados pelos 

pós-graduandos e coordenado por professores do programa. Todo encontro tem um 

convidado da UFV ou externo, brasileiro ou não, que estimula a discussão do tema.

 Tanto o Café com Agroecologia, quanto o SIMPA, possibilita ao pós-graduando 

desenvolver outras habilidades e competências que são fundamentais na formação 

profissional e humana. Estes eventos com suas especificidades envolvem uma série 

de etapas e processos que vai desde as conversas iniciais na concepção da ideia até 

a realização. Todas as experiências adquiridas nestes eventos podem ser aplicadas 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, pois envolvem planejamento, recursos 

humanos, infraestrutura, cronograma, logística, automatização de processos, 

alimentação, controle financeiro, convite e acompanhamento de palestrantes, 

temáticas abordadas, minicursos, divulgação, avaliação de resumos e apresentação 

de pôsteres, relatorias, dentre outras atividades.

 O PPGAGC-UFV, além de proporcionar a formação dos futuros mestres com 

inovações, baseadas em conteúdo sólido e práticas inovativas e vivenciadas, busca 
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também apoio de outros segmentos da UFV, para que seu corpo docente e discente 

possa ter apoio no enfrentamento de diferentes ações cotidianas. Debater e refletir 

questões relacionadas à saúde mental também é uma preocupação do PPGAGC, 

pois organizações públicas e privadas sofrem com os inúmeros problemas de ordem 

emocional e/ou comportamental, que se acentuam no meio universitário. Estudos 

apontam que os pós-graduandos são um dos grupos de risco para diferentes 

transtornos psicológicos e psiquiátricos, como no caso de ansiedade e depressão, que 

interferem no aspecto pessoal e profissional, prejudicando o rendimento acadêmico e 

a conclusão da pós-graduação (Faro, 2013; Garcia da Costa, Nebel, 2018).

Em 2019, por iniciativa dos pós-graduandos do programa surgiu, a parceria 

entre o PPGAGC e a Divisão Psicossocial - UFV, a fim de pensar ações conjuntas 

que possam atuar de forma preventiva ao sofrimento mental. Deste modo, espera-

se construir atividades para a promoção do bem-estar, envolvendo a participação de 

pós-graduandos e docentes do programa, zelando para harmonia, desenvolvimento 

pessoal e profissional de todos os envolvidos. Com isso, pretende-se refletir e 

desenvolver com os docentes, propostas para a atenuação de situações aversivas que 

possam ocorre durante a pós-graduação, desde o ingresso ao egresso, debatendo 

com os pós-graduandos estratégias e formas para lidar com situações estressoras 

ou ansiogênicas vivenciadas durante a pós-graduação. 

 Já foi realizado um workshop que contou com a participação de docentes 

e discentes do Programa de Pós-graduação em Agrocologia, outros Programas 

da UFV que debateram temas como: a) características e habilidades importantes 

em um pós-graduando; b) dilemas e problemas enfrentados na seleção de 

candidatos; c) estratégias e técnicas motivacionais; d) desafios e possibilidades 

da contemporaneidade; e) entre outros assuntos. Ações voltadas para a recepção 

aos pós-graduandos, mesmo com as atividades remotas, em função do Covid-19 

estão sendo desenvolvidas neste ano de 2020, contando com a participação de um 

psicólogo da Divisão Psicossocial e com a Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

UFV.

 O PPGAGC promove ainda a integração com a graduação. A disciplina estágio 

em ensino ou em docência tem papel importante nesta integração da graduação com 

a pós-graduação. A participação do pós-graduando nas mais variadas disciplinas de 
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graduação, tem ajudado a ampliar a disseminação de conteúdos de agroecologia, 

mesmo junto com o docente responsável pela disciplina. Esta inserção facilita a 

aproximação do graduando com o docente e com os conteúdos da disciplina. É comum 

o pós-graduando ter idade próxima do graduando, pois em um período recente o pós-

graduando se encontrava na situação atual do graduando. Isso facilita compreender 

com maior proximidade o que motiva ou desmotiva o graduando, conhecer muitas de 

suas interrogações ou indagações com a profissão, bem como com o conteúdo da 

disciplina em si. 

 Muitos inscritos no processo seletivo ou matriculados no programa de pós-

graduação se interessaram pelo Mestrado em Agroecologia após contato com o 

pós-graduando que realizava o estágio em ensino. Nutricionistas formadas na UFV 

tentam e/ou entram no PPGAGC, após realizarem a disciplina de nutrição social, 

oferecida como obrigatória aos alunos do final do curso de nutrição, onde geralmente 

o pós-graduando do PPGAGC-UFV da linha de pesquisa “Sistemas Agroalimentares 

de Agricultores Familiares (SAA)” faz seu estágio em ensino. 

 Por outro lado, o pós-graduando que participa da disciplina estágio em ensino, 

acompanhando as aulas e ajudando nas monitorias enriquece muito a sua formação, 

o seu crescimento profissional e pessoal, bem como o estágio, o estimula a ter mais 

senso crítico convívio com o graduando, que a todo momento quer ter mais domínio 

do conteúdo, exige que sejam pensadas metodologias mais participativas, não 

permitindo que o pós-graduando seja passivo na sua formação, o que é extremamente 

enriquecedor. Este contato permite ainda ao pós-graduando ter mais clareza e 

domínio da função de um docente e suas relações com os discentes, auxiliando o 

pós-graduando na decisão de seguir ou não a carreira docente.

 Todos os docentes do PPGAGC-UFV coordenam e ou ministram disciplinas 

nos cursos de graduação da UFV. Algumas são coordenadas e oferecidas por um 

único professor, mas geralmente, há uma mescla, na perspectiva de integração e 

complementação de conteúdos. Exemplo desta participação é que desde 1999, um 

docente do Departamento de Nutrição e Saúde oferece o conteúdo de Segurança 

Alimentar na disciplina FIT 490 (inicialmente denominada Ecologia Agrícola, optativa 

aos alunos do Curso de Agronomia; atualmente denominada  Agroecologia e 

Agricultura Orgânica, sendo esta agora obrigatória aos alunos do respectivo curso). 
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Este trabalho conjunto foi fortalecido com a criação do PPGAGC-UFV, pois se 

passou a discutir e oferecer conteúdos aos alunos da graduação mais embasados 

aos conceitos e resultados das pesquisas feitas no programa. Importante destacar 

que no início desta parceria na disciplina de graduação, observava-se que o interesse 

dos alunos era muito insignificante e com a experiência da pós-graduação em 

Agroecologia os alunos participam e querem conversar mais, procuram após a aula 

e às vezes buscam posteriormente material para os seus trabalhos de conclusão 

de curso (TCC). Em várias disciplinas da graduação em Nutrição também tem se 

discutido o processo de produção de alimentos, produção agroecológica em relação 

à tradicional, entre outros pontos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PPGAGC-UFV, por suas características enquanto programa de pós-graduação 

promove a transdisciplinaridade. Contudo, esta também está inserida nas disciplinas 

oferecidas, nos projetos que os estudantes participam, eventos que são organizados, 

assim como nas vivências oferecidas pelo programa. 

O programa proporciona aos seus pós-graduandos uma formação diferenciada, 

uma vez que a integração de diferentes áreas permite aos pós-graduandos 

trabalharem diferentes conceitos, entender as problemáticas de áreas diferentes, e 

consequentemente, contribuir pesquisas e formação pessoal e profissional. 

Nesta dinâmica de funcionamento que o PPGAGC-UFV se apresenta é possível 

exercitar o ensino-aprendizagem, a colaboração, a solidariedade, a empatia e 

compreensão, proporcionando aos pós-graduandos uma formação técnica e humana 

no contexto da transdisciplinaridade. 
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A PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
SOCIOAMBIENTAIS: OS LIMITES DO MODELO 

DE DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO 
E A ABERTURA PARA A DIVERSIDADE 

EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO
10.48209/978-65-00-13779-6

Luiza Landerdahl Christmann18

INTRODUÇÃO 

A temática do Desenvolvimento é de grande relevância na realidade atual em 

que se constata, de um lado, a existência de uma grande população mundial e de 

uma enorme gama de bens e serviços que são ofertados no mercado e, de outro, 

em que se observa uma crescente escassez de recursos naturais disponíveis para 

corresponder a todas as vontades humanas. É nesse cenário que ocorrem disputas 

entre diferentes projetos de sociedade e de futuro, permeados por distintos valores, 

princípios e conhecimentos.

Entretanto, o próprio cenário delineado como panorama para a sua discussão 

é, por si só, uma construção específica do dilema intrínseco ao processo de 

desenvolvimento. Em outras palavras, entende-se que tão somente a identificação 

dos bens e serviços ofertados no mercado como necessidades humanas já decorre 

de um conceito particular em torno dessa expressão, elaborado em certo espaço e 

tempo, ainda que pretensamente anunciado como universal.

A proteção dos direitos socioambientais insere-se neste contexto. Entende-

se como direitos socioambientais aqueles decorrentes de uma visão constitucional 

interligada sobre as diversidades biológica e cultural, cuja existência jurídica busca 

garantir a manutenção do modo de vida de povos e comunidades tradicionais, em estrita 

relação com a natureza. São direitos recentemente reconhecidos no ordenamento 

18  Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestre e Doutora em Direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente em Regime de Tempo Integral no Centro 
Universitário Católica de Santa Catarina. E-mail: luiza.christmann@catolicasc.org.br

mailto:luiza.christmann@catolicasc.org.br
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jurídico brasileiro, resultantes de lutas socioambientais; possuem caráter coletivo e 

podem ser protegidos, em nível infraconstitucional, por meio de reservas extrativistas, 

reservas indígenas e territórios quilombolas (Santilli, 2005). 

Considera-se que muitas das dificuldades existentes para a implementação de 

políticas públicas de proteção destes direitos estão relacionadas com a realidade na 

qual os instrumentos jurídico-administrativos são inseridos: um contexto no qual estes 

direitos são vistos como impeditivos do desenvolvimento. Nesse sentido, entende-se 

que a problematização em torno da efetivação de institutos jurídicos que buscam 

resguardar os direitos socioambientais pressupõe um aprofundamento em torno da 

concepção hegemônica de desenvolvimento, como pressuposto e cenário no qual se 

insere a problemática. 

Assim, o objetivo deste artigo foi apresentar uma análise em torno do conceito 

de desenvolvimento hegemônico – abordando seus pilares de sustentação – a partir 

de um viés histórico, para discutir os limites de seus fundamentos epistemológicos. 

Em outras palavras, pensar a proteção dos direitos socioambientais de povos e 

comunidades tradicionais exige apontar os contornos de um modelo que não foi feito 

para incluir seus modos de vida, seus saberes, sua forma de relação com a natureza. 

Posteriormente, a criação de modelos alternativos de desenvolvimento que 

sejam capazes de incorporar formas de vida, conhecimentos e perspectivas de mundo 

diferentes – viabilizando a proteção dos direitos socioambientais de comunidades 

tradicionais – impõe a construção de uma nova epistemologia e a edificação de 

pontes entre os diferentes saberes. Em razão disso, será abordada a proposta das 

Epistemologias do Sul, assim como a ecologia de saberes. 

Pretende-se, portanto, fornece bases argumentativas para se pensar a proteção 

dos direitos socioambientais em geral, para além das prescrições normativas. Utilizou-

se o método de abordagem dedutivo e a pesquisa bibliográfica como técnica de 

pesquisa.
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A CONCEPÇÃO HEGEMÔNICA DE DESENVOLVIMENTO: HISTÓRICO 
E PILARES DE CONSTITUIÇÃO 

 

Wolfgang Sachs (2000a) defende que o conceito de desenvolvimento é uma 

percepção que molda a realidade e serviu de farol para as nações emergentes nos 

últimos quarenta anos (ou mais), período que nomeia de “era do desenvolvimento”. 

Entretanto, a percepção de que muitas de suas promessas não foram cumpridas e 

que muitas consequências desse desenvolvimento são perniciosas para a natureza 

e para o ser humano, impõe a necessidade de repensar seus termos: é a chamada 

crise de desenvolvimento. Essa é a crise de uma concepção de desenvolvimento 

que se consolidou no século XX, sofrendo modificações em torno de sua elaboração 

teórica, processo histórico que passa a ser explicitado.

O emprego da palavra desenvolvimento no sentido que foi sendo construído 

advém do empréstimo metafórico que lhe é feito a partir das ciências biológicas e 

que, aos poucos, teve seu sentido distorcido. Esse termo foi utilizado para descrever 

o crescimento natural de plantas e animais, as quais devem seguir o determinado 

em seu programa genético. O uso da palavra desenvolvimento na seara da biologia, 

no início do século XVIII, transformou-se aos poucos para se igualar ao significado 

de evolução, carregando a ideia de uma mudança para estágios sempre melhores. 

Então, ao final do século XVIII, a metáfora biológica foi transferida para a esfera social, 

em especial para a história (ESTEVA, 2000). O processo histórico humano e, logo, o 

desenvolvimento, ganham um sentido de finalidade, de rumo a ser trilhado.  

A chamada “era do desenvolvimento”, então, é inaugurada em 20 de janeiro de 

1949, no pós-segunda guerra mundial, por meio do discurso de posse do presidente 

dos Estados Unidos, Harry S. Truman:

É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne 
nossos avanços científicos e nosso progresso industrial disponíveis para 
o crescimento e para o progresso das áreas subdesenvolvidas. O antigo 
imperialismo – a exploração para lucro estrangeiro – não tem lugar em nossos 
planos. O que imaginamos é um programa de desenvolvimento baseado nos 
conceitos de uma distribuição justa e democrática. (Truman apud Esteva, 
2000, p. 59-60, grifo nosso). 

Logo, subdesenvolvimento, no pós-segunda guerra, é o estágio anterior ao 

desenvolvimento, já alcançado pelos países do Primeiro Mundo, e que será alcançado 
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pelos países subdesenvolvidos (Terceiro Mundo) se eles seguirem o caminho indicado 

por aqueles que já o trilharam. Como consequência, a lógica de desenvolvimento 

pressupunha seguir um caminho unívoco e homogêneo. 

Na década de 1960 a cruzada rumo ao desenvolvimento inicia com o programa 

das Nações Unidas “Década do Desenvolvimento”, contexto no qual foram propostas 

várias iniciativas como a Corpo da Paz, a Aliança para o Progresso e Comida 

para Paz. O foco principal dessa cruzada era acabar com a pobreza dos países 

subdesenvolvidos, onde “[...] todas as formas de infraestrutura estavam faltando – 

não somente física, mas política, institucional, profissional, financeira e administrativa, 

para não mencionar os sistemas de saúde, educação e serviços sociais.” (Black, 

2002, p. 19, tradução nossa19). Porém, para isso, seria indispensável auxiliar os povos 

que viviam mediante economias tradicionais a adentrarem no mundo da economia 

moderna ocidental.

Contudo, basicamente o único fator para avaliação do subdesenvolvimento 

se referia ao Produto Interno Bruto (PIB) e ao Produto Nacional Bruto (PNB) como 

indicadores de produção de riqueza de um país, especificado pelo PIB per capita: o 

aumento da produção significaria aumento do crescimento econômico, que deveria 

implicar em bem-estar social. Para Montibeller-Filho (2008), essas correlações 

podem ser explicadas pelo o que chama de fetichização20 da taxa de crescimento 

econômico: “[...] elevação desta taxa sendo tomada pelo que efetivamente não é, ou 

seja, como equivalente à melhoria das condições de vida da sociedade.” (Montibeller-

Filho, 2008, p. 50).

A partir da leitura econômica, Derani (2008) complementa a crítica em torno 

da perspectiva limitada do PIB per capita como indicador de qualidade de vida. 

Considerando que o PIB se propõe a quantificar o valor monetário total dos bens e 

serviços disponíveis a uma população ao final de um ano, tem-se que tudo aquilo que 

não puder ser claramente contabilizado em unidades monetárias, não compõe esse 

cálculo. Dessa forma, os fatores naturais em geral são excluídos. Portanto, tem-se a 

exclusão de bens e serviços que garantem o bem-estar (recursos naturais, trabalho 

19  “[...] every form of infrastructure was lacking – not simply physical, but political, institutional, 
professional, financial and administrative, not to mention systems for health, education and social 
services”.
20  A expressão é utilizada de empréstimo da teoria marxiana, que adota o termo para falar na 
fetichização do capital.
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doméstico, agricultura de subsistência) e, igualmente, a inclusão de bens e serviços 

que não geram bem-estar (armamentos). 

Historicamente, parte dessas críticas restou evidenciada. Ao final da década 

do desenvolvimento (1960), muitos países em desenvolvimento haviam aumentado 

o PIB/per capita em pelo menos 5%, porém os efeitos disso para a população mais 

pobre foram geralmente insignificantes (Black, 2002). 

Assim, além da identificação de limites internos ao conceito de crescimento 

econômico como fator de avaliação, a constatação dos limites externos da 

abordagem econômica, no sentido de que há outros fatores além do crescimento 

econômico a considerar, promoveu a emergência de diferentes concepções teóricas 

sobre o desenvolvimento, assim como propostas concretas de reforma na missão 

desenvolvimentista. 

No que se refere a propostas concretas, Maggie Black (2002) aponta projetos 

realizados em países em desenvolvimento, tanto no âmbito da saúde quanto da 

educação, que partiam do questionamento dos limites da abordagem econômica e 

que reconheciam as particularidades de cada região e população, inclusive no que 

diz respeito à compreensão em torno da pobreza. A perspectiva social a respeito do 

subdesenvolvimento, assim, ganhou espaço a partir da década de 1970 e foi reforçada 

em 1990 com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), introduzido pelo 

Relatório Anual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) – 

uma medida que considera a renda, a educação e a expectativa de vida ao nascer 

(Veiga, 2010). 

A busca pelo fim da pobreza como principal meio para realizar o desenvolvimento 

começou a transmutar-se mais uma vez com a inclusão da questão ambiental 

na agenda internacional. Entretanto, alinhar pobreza e meio ambiente não foi um 

processo imediato.

 Em 1972 a Organização das Nações Unidas organizou a 1ª Conferência 

Mundial para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, como um reconhecimento 

de que o tema do equilíbrio ambiental precisava ser alvo de debate (Soares, 2003). 

Nesse contexto, a já citada crítica ao desenvolvimentismo pautado exclusivamente no 

crescimento econômico fez surgir o conceito de ecodesenvolvimento21 (Montibeller-

21  A expressão ecodesenvolvimento, no entanto, perde força ao longo da década de 1970, ob-
servando-se o fortalecimento na década de 1980 do termo desenvolvimento sustentável, de origem 
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Filho, 2008). 

Na prática, porém, os países industrializados passaram a levantar 

questionamentos em torno dos limites do crescimento, quando ficaram mundialmente 

conhecidos documentos como Limites do Crescimento, do Clube de Roma, e Projeto 

para Sobrevivência, do jornal britânico O Ecologista (Black, 2002). Entretanto, para 

os países em desenvolvimento, pensar em suspender ou desacelerar o crescimento 

econômico se mostrava como uma medida inaceitável. Nesse contexto, portanto, a 

questão ambiental foi concebida como prejudicial à erradicação da pobreza, de modo 

que as duas metas se apresentavam como opostas e contraditórias (Sachs, 2000b). 

Em nível global, a mudança dessa perspectiva realizou-se com a publicação 

do Relatório Brundtland, em 1987. Nesse documento, nomeado de Nosso Futuro 

Comum, foi destaque o papel dos países desenvolvidos no consumo de recursos não 

renováveis e na emissão de gases de efeito estufa, dentre outros efeitos decorrentes 

do modo de vida das sociedades ocidentais industrializadas. Segundo Black 

(2002, p. 93-94, tradução nossa), “Brundtland declarou que a pobreza no mundo 

em desenvolvimento era menos a causa do que o efeito da degradação ambiental 

contemporânea, o resultado da insensível transferência de tecnologia que pauperizou 

povos e sistemas naturais22”. 

Visto que a perspectiva de menos crescimento jamais conseguiria triunfar 

nos países em desenvolvimento, restava apenas redesenhar a relação entre meio 

ambiente e pobreza, de modo que essa poderia ser também fonte de destruição 

ambiental na medida em que a inexistência de serviços e bens essenciais impeliria 

o ser humano a utilizar recursos de modo insustentável. Era necessário, assim, 

auxiliar os países em desenvolvimento a não mais degradarem por inexistência de 

possibilidades. Constrói-se, dessa maneira, o casamento entre o ambientalismo e a 

pobreza: surge um novo adjetivo para o velho desenvolvimento – o desenvolvimento 

sustentável.

anglo-saxônica, usada pela primeira vez pela União Internacional pela Conservação da Natureza 
(IUCN). O termo continuou sendo utilizado pelo autor Ignacy Sachs, que desenvolveu uma com-
preensão crítica à visão predominante em nível mundial.
22  Brundtland declared that poverty in the developing world was less cause than effect of con-
temporary environmental degradation, the outcome of insensitive technology transfer that pauper-
ized people and natural systems. 
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“Desenvolvimento” emerge rejuvenescido desta ligação, o conceito agonizante 
recebendo outro sopro de vida. Isto nada mais é que repetir um estratagema 
comprovado: sempre que, nos últimos 30 anos, os efeitos destrutivos do 
desenvolvimento eram reconhecidos, o conceito era esticado de maneira que 
englobasse a lesão e a terapia. (Sachs, 2000b, p. 121).

Então, historicamente o processo de desenvolvimento passa a se direcionar 

para a contenção do desastre ambiental: de veneno, torna-se o remédio para a nova 

realidade, com as revisões e readequações que posteriormente foram realizadas 

na versão hegemônica de desenvolvimento para a própria manutenção do discurso. 

Porém, o fato de que todas essas transformações realizadas no conceito de 

desenvolvimento ao longo das décadas do século XX não tenham implicado seu 

declínio completo, somente é compreensível mediante o estudo das suas bases de 

sustentação: a Ciência23, o Estado e o Mercado, as três forças universalizantes da 

Modernidade24 (Sachs, 2000a).

O Estado-nação como protagonista do processo de ocidentalização do mundo 

foi protetor e promotor das instituições modernas e da específica configuração que 

obteve (Nandy, 2000). O Estado nacional europeu consolidou-se por meio de um 

processo de guerras e disputa de poder, entre os séculos XIII e XVI, que culminou 

com a assinatura do Tratado de Westfalia, em 1648, dando fim à Guerra dos 30 

Anos, e estabelecendo as referências conceituais e empíricas da noção de Estado 

Moderno (Vieira, 2016).

Durante séculos, muitos teóricos buscaram fundamentar o poder e a função 

do Estado, conferindo bases sociológicas, políticas e jurídicas para sua formação. 

Nesse processo de fundamentação do poder do Estado, são de extrema relevância 

os chamados teóricos contratualistas (Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e 

John Locke), na medida em que, no contexto do humanismo, torna-se necessário 

compatibilizar a ideia de liberdade/emancipação do ser humano moralmente 

responsável pelo seu futuro, com a necessidade de se construir uma vida coletiva 

baseada na igualdade. 

23  Em razão de sua importância, este pilar é objeto de análise exclusiva no segundo tópico 
deste artigo.
24  O processo de ocidentalização do mundo em seu início é caracterizado por Giddens (1991) 
como a própria Modernidade, ocorrida mediante a destradicionalização das práticas sociais, dentre 
outros fatores. O fenômeno do desenvolvimento se desenrola como uma etapa mais recente, po-
rém igualmente caracterizada pela expansão de características locais para o restante do mundo, 
com a aparência de universais: é o que Santos (2002b) nomeia de localismo globalizado. 
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Dentre os contratualistas, Thomas Hobbes é o principal responsável pela 

construção da noção de soberania interna, que está intimamente ligada à produção 

do direito. Logo, o Estado de Hobbes – o Leviatã – surge com a formação de um 

pacto entre os súditos, mediante o qual eles cedem sua liberdade para buscarem 

segurança e paz, criando assim o estado civil. Portanto, mediante a construção de 

Hobbes (2012), consolida-se a ideia de que só há justiça dentro do Estado, porque 

ela consiste no cumprimento dos pactos válidos; por outro lado, o Estado não está 

submetido a nenhum limite interno, visto que “Ninguém pode estar obrigado perante 

si mesmo, pois quem pode obrigar pode libertar [...]” (Hobbes, 2012, p. 213).

Dessa forma, estabelecem-se os fundamentos para forjar o monismo jurídico 

característico da modernidade, que nega a produção jurídica por outras fontes 

que não o Estado. O monismo jurídico de fonte estatal é, portanto, a expressão da 

racionalização do mundo, promovida pela cultura liberal-burguesa e reforçada pela 

expansão material do capitalismo (Wolkmer, 2015), conduzida pelo Estado-pessoa:

[...] torna-se a base de todo o aparato conceitual do positivismo jurídico: 
o princípio da legalidade e convencionalidade do direito, por força do qual 
auctoritas, non veritas, facit legem (a autoridade, e não a verdade, faz a lei); 
[...] do monopólio estatal da produção jurídica, da consequente unidade do 
ordenamento e da sua independência de fontes jurídicas extra ou supra-
estatais. (Ferrajoli, 2007, p. 19-20, grifos do autor).

Com a necessidade de buscar uma nova legitimidade para o exercício do 

poder, que não adviesse de Deus e não repousasse no rei, a concepção republicana 

de forma de governo se consolida mediante a noção de nação, a qual passa a ser o 

fundamento de coesão social (Vieira, 2016). Para isso, no entanto, foi preciso ressaltar 

as semelhanças e desconsiderar as diferenças existentes entre os diferentes povos, 

a fim de construir a noção de homogeneidade cultural que conformou o nacionalismo, 

inexistente mesmo dentro de Estados europeus. 

Essa concepção de Estado, forjado a partir da ideia de nação e de monismo 

jurídico, quando exportada para Américas, África e Ásia, precisou ser imposta 

violentamente, na medida em que a realidade existente nesses continentes em 

nada se assemelhava à forma de organização social e política da Europa ocidental. 

O genocídio de tribos inteiras, a catequização, a tutela dos índios pelo Estado, a 

destruição de espaços culturais e religiosos, a inferiorização dos saberes nativos 
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e a desconsideração completa da condição de nações que cada um desses povos 

ostentava, dentre outras práticas, são exemplos das formas assumidas pelo Estado 

como força universalizante.

Por fim, o mercado como força universalizante tem seu poder ideológico 

reforçado com a queda do Muro de Berlim, quando o sistema capitalista, associado à 

democracia liberal, assume a condição de melhor sistema para gerar desenvolvimento. 

Segundo Derani (2008, p. 73), mercado é “[...] o ambiente onde são trocadas as 

produções resultantes de investimentos privados, com o intuito primordial de se obter 

lucro. Este relacionamento está assentado em duas bases: a propriedade privada 

dos meios de produção e o contrato”. 

Para além do aspecto econômico, entretanto, a lógica do mercado, fortalecida 

pelas possibilidades geradas pela tecnociência, expande-se por todas as esferas da 

vida humana, assumindo a condição de princípio de regulação social. Logo, o mercado 

deixa de ser basicamente um lugar, concebido como um fenômeno localizado, afastado 

da comunidade, onde o indivíduo é livre para seguir seus interesses, para ser visto 

como um dado, como a expressão da própria natureza humana, transmutando-se em 

princípio regulador da sociedade, na medida em que se universalizou. Assim, Gérald 

Berthoud (2000) entende que o mercado é simultaneamente produzido e produtor 

do contexto social: afirma que se trata de instituição criada pelos seres humanos, o 

que implica reconhecer que o mercado é gerado por restrições tradicionais, políticas, 

sociais e morais. Concomitantemente, entretanto, como força universalizante, o 

mercado tende a dominar o contexto social no qual se estabelece, produzindo muitas 

vezes efeitos nefastos. 

Nota-se, portanto, que o mercado assume tal proeminência em seu papel de 

regulação social de modo a colocar em questionamento, até mesmo, o que é vida e 

o que é ser humano. No que diz respeito, então, à diversidade biológica e cultural, 

igualmente em razão do mercado, a noção ocidental de desenvolvimento mostra-se 

como uma séria ameaça, já que “a ideia desenvolvimentista foi e é cega às riquezas 

culturais das sociedades arcaicas ou tradicionais que só foram vistas através das 

lentes economistas e quantitativas” (Morin; Kern, 2003, p. 79). Mais recentemente, por 

outro lado, as riquezas culturais e biológicas dos povos e comunidades tradicionais 

passaram a ser percebidas pelo mercado pura e exclusivamente como recursos para 
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o processo produtivo.

Porém, a força universalizante do Estado e do Mercado somente podem 

ser profundamente compreendidas como pilares do conceito hegemônico de 

desenvolvimento – excludente, opressor e unívoco – mediante o estudo da ciência 

moderna. Nessa linha, Vandana Shiva (2002, p. 81, grifo nosso) realiza uma crítica 

aguda à ciência moderna como saber ocidental que se tornou hegemônico:

O saber ocidental moderno é um sistema cultural particular com uma relação 
particular com o poder. No entanto, tem sido apresentado como algo que está 
acima da cultura e da política. Sua relação com o projeto de desenvolvimento 
econômico é invisível e, por isso, tornou-se parte de um processo de 
legitimação mais efetivo para a homogeneização do mundo e da erosão 
de sua riqueza ecológica e cultural. 

Dessa forma, para além das tentativas de repensar o conceito ocidental de 
desenvolvimento, adjetivando-o com expressões que, entretanto, não lhe alteram a 
essência, impõe-se compreender a origem e as estruturas subconscientes em torno 

desse conceito, para então ampliar as possibilidades.

AS BASES EPISTEMOLÓGICAS DO CONCEITO HEGEMÔNICO DE 
DESENVOLVIMENTO: O PENSAMENTO OCIDENTAL É ABISSAL 

A dificuldade de visualizar a existência de caminhos alternativos à solução 
da problemática social, ambiental e cultural pode decorrer, ao menos em parte, da 
dominação de específicas representações, ideologias e saberes sobre as demais, 
forjando-se aquelas como as únicas existentes. Nessa esteira de pensamento, 
Boaventura de Sousa Santos entende que a modernidade se formou por meio do que 
chama de pensamento abissal. Porém, a condição de abissalidade do pensamento 
moderno repousa significativamente nas características da ciência moderna, que ao se 

impor como força universalizante ao mundo, produziu a linha abissal epistemológica. 

A ciência moderna25 se desenvolveu como uma forma de conhecimento que se 

contrapôs fortemente à visão de mundo e ao sistema de valores existente na Idade 

Média, na Europa Ocidental. Constituiu-se ao longo dos séculos XVI e XVII, por meio 

25  O intuito não é conceituar ciência, visto que isso implicaria abordar todas as críticas atri-
buídas ao seu estatuto moderno, principalmente a partir da revolução protagonizada na física por 
Einstein nas primeiras décadas do século XX, e ainda ir além. Autores como Gaston Bachelard, 
Karl Popper e Thomas Khun desenvolveram muito bem esse papel inicial, cujas críticas foram am-
pliadas e aprofundadas por epistemologias alternativas.
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de um conjunto de descobertas na física e na astronomia, cuja validade foi reforçada 

por meio de fundamento filosófico consistente. Entende-se que essa construção 

tenha ocorrido por meio principalmente dos pensadores Nicolau Copérnico, Johannes 

Kepler, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton (Santos, 

2002a; Capra, 2006).

As descobertas realizadas por Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu 

Galilei foram extremamente impactantes à época, porém não teriam adquirido 

toda dimensão e relevância histórica se não tivessem sido acompanhadas das 

construções epistemológicas e filosóficas de Francis Bacon e Renè Descartes. Bacon 

construiu uma concepção de conhecimento científico voltado para a experimentação, 

caracterizando o chamado método indutivo. Igualmente, foi definitivo para a história 

sua visão sobre o papel da ciência de dominar e controlar a natureza; posteriormente, 

com a industrialização, sua finalidade utilitária e instrumental assumiu o centro de 

relevância do processo de construção do conhecimento. (Chauí, 1996).

A contribuição de Renè Descartes partiu da sua capacidade de explicar o 

movimento dos corpos através da Matemática, acreditando que a partir dela seria 

possível construir uma completa ciência da natureza (Capra, 2006). Tratando-se a 

matemática de uma ciência formal que se desenvolve por meio da demonstração 

– em oposição à verificação, característica das ciências factuais (Marconi; Lakatos, 

2007) – a concepção metodológica de Descartes se consolidou no entendimento 

de que somente a razão é capaz de construir o conhecimento verdadeiro – forjando 

assim as bases do racionalismo e do método dedutivo. Sua crença na Matemática 

como modelo para a ciência forneceu os fundamentos para a construção de um dos 

mitos mais fundamentais da ciência moderna: de que o método científico é capaz de 

conduzir à verdade absoluta – o mito da certeza da ciência.

Complementarmente, cabe destacar que sua conduta metodológica de submeter 

tudo à dúvida implicou uma postura filosófica, na medida em que sua conclusão – 

expressa por meio da célebre frase cogito, ergo sum (penso, logo existo) – tramou 

as raízes da visão moderna sobre a relação entre mente e corpo, ser humano e 

natureza, a partir da dicotomia entre res cogitans e res extensa (Capra, 2006). Então, 

fascinado pelo funcionamento do relógio e de outras máquinas à sua época recém 

inventadas, associou tais máquinas aos corpos humanos e à natureza, traçando as 
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bases para a visão mecanicista do mundo. 

Foi, entretanto, com Isaac Newton, já no século XVII, que o edifício da ciência 

moderna foi finalmente completado. Newton foi muito além das bases matemáticas 

de Descartes, e a ela uniu o método experimental de Bacon, formulando leis sobre o 

movimento de todos os corpos, em correlação com a força da gravidade. Sua construção 

e a forma como foi posteriormente apresentada corroborou a visão cartesiana de que 

o mundo seria um grande sistema mecânico, rompendo definitivamente com a visão 

orgânica anterior.

 A existência de leis exatas que seriam capazes de explicar os fenômenos, 

junto ao mito da certeza da ciência, conduziram à construção de outros dois mitos: 

a previsibilidade absoluta dos fenômenos – que importada pelas ciências sociais 

foi traduzida pela visão determinista sobre a sociedade – e a neutralidade do 

conhecimento científico (Chauí, 1996). 

A visão mecânica e determinista do mundo, complementada pela divisão 

cartesiana entre mente e espírito e pela crença na certeza científica, viabilizou a 

consolidação da perspectiva de separação total entre sujeito cognoscente e objeto 

cognoscível e, portanto, de neutralidade (ideológica) da ciência. Essa noção foi 

reforçada pela ideia de que os fenômenos poderiam ser explicados da mesma 

maneira, independentemente do local e do tempo em que fossem observados (lugar 

e tempo absolutos), promovendo um afastamento do conhecimento produzido frente 

aos seus condicionantes sociais, políticos e econômicos. Assim, aparentemente 

a ciência moderna é um conhecimento válido produzido sem amarras históricas e 

independente de interesses.

Todas essas características são muito bem sumarizadas por Santos (2002a), 

ao afirmar que a ciência moderna: desconfia metodicamente das evidências da 

experiência cotidiana; parte da pressuposição de separação total entre natureza 

e ser humano; pressupõe que conhecer significa quantificar; aposta na divisão e 

classificação do todo em partes, buscando reduzir a complexidade; busca explicações 

eminentemente causais; prioriza explicar como os fenômenos ocorrem (causa formal), 

em detrimento de sua finalidade (ignora a intenção de sua produção); constrói leis 

a partir do pressuposto metateórico de que o mundo é regido pela ordem e pela 

estabilidade, induzindo à perspectiva de previsibilidade do futuro e repetição do 
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presente.

Tais predicados conduziram, inicialmente, a uma perspectiva monolítica a 

respeito da ciência moderna. Porém, a proposta da racionalidade científica moderna 

como um modelo universal produziu como consequência mais significativa a negação 

do caráter racional às formas de conhecimento que não se pautaram pelos seus 

pressupostos epistemológicos e suas regras metodológicas. 

A negligência da razão moderna com outras formas de conhecimento e sua 

insensibilidade frente às consequências produzidas e a forma de lidar com o objeto 

– seja a natureza, seja o ser humano – talvez tenham sido as razões pelas quais 

Santos (2002a) nomeia-a de razão indolente, caracterizada por ser metonímica26. 

Nas palavras de Santos (2008, p. 97), “a razão metonímica é obcecada pela 

ideia da totalidade sob a forma da ordem”. Nessa perspectiva, aquilo que é tido como 

parte só existe nessa condição e, portanto, jamais pode ser compreendido como uma 

nova totalidade. Nota-se essa condição quando se toma como parâmetro os limites 

do paradigma do conhecimento científico, que Morin (2001) nomeia de paradigma da 

simplicidade, o qual é regido pelos princípios de disjunção, de redução e de abstração, 

visto que não é capaz de perceber as correlações entre as partes, já que as ignora.

Qualquer movimentação estranha à lógica da totalidade é vista como uma 

particularidade isolada e ignorável, pois não influenciará o todo. Em outras palavras, 

aquilo que foge ao universal, ao geral, ao padrão, tende a ser interpretado como um 

desvio, como uma exceção que só confirma a regra e que, portanto, não merece uma 

compreensão independente.

Para coadunar as partes da referida totalidade, são criadas as dicotomias, que 

nessa lógica cunham aparente simetria entre as partes, camuflando a hierarquia 

que, efetivamente, rege a relação entre elas. Por isso, “na verdade, o todo é uma 

das partes transformada em termo de referência para as demais” (Santos, 2008, pp. 

97-8), conforme se percebe das dicotomias homem/mulher, ser humano/natureza, 

conhecimento científico/conhecimento tradicional, em que o primeiro acaba se 

tornando o todo – hierarquizando e inferiorizando o segundo.  

Porém, a consequência mais grave da razão metonímica é exterior ao campo 

científico, quando rejeita a existência de outras formas de conhecimento, produzindo 

26  A razão indolente também é impotente, arrogante e proléptica, porém essas características 
não são relevantes para este artigo. 
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um desperdício de experiências, conformando o pensamento moderno abissal, que 

separa o mundo em linhas invisíveis que delimitam os espaços epistemologicamente 

existentes – e os inexistentes. Este lado é o ocidental, branco, europeu, moderno, 

colonizador; o outro lado é o oriental, negro, índio, primitivo, colonizado (Santos, 

2009). 

A menção aos dois lados da linha abissal “colonizador x colonizado” diz 

respeito à forma de poder que se estruturou por meio desse pensamento abissal: 

a colonialidade do poder. Esta é uma forma de poder específica e constitutiva 

do capitalismo, consistindo na imposição de uma classificação racial/étnica da 

população mundial, com consequências nos mais diversos planos e dimensões da 

existência social cotidiana (Quijano, 2009), que se sustentou porque esteve lastreada 

na ciência moderna (colonialidade do saber). Assim, a colonialidade do saber 

conduz à colonialidade do ser (Maldonado-Torres, 2009), que conforma e autoriza a 

colonialidade do poder. 

Ao se constituir de forma abissal, o ocidente europeu fez com que somente 

este lado tenha valor, exista como relevante – o outro lado é renegado; a ele, resta 

a inexistência, a irrelevância. Dessa forma, este lado da linha esgota a realidade 

existente, inteligível, de modo que a impossibilidade da co-presença dos dois lados da 

linha é um elemento indispensável à caracterização do pensamento abissal (Santos, 

2009). 

Nessa esteira, a linha abissal epistemológica consiste na concessão à ciência 

moderna do monopólio do conhecimento, inferiorizando, dentro do conhecimento, a 

filosofia e a teologia; estes todos estão d’este lado da linha. Do outro lado da linha 

estão saberes que não são vistos como conhecimentos, mas como crenças, opiniões, 

idolatria, magia: são os conhecimentos “locais/contextuais”, indígenas, camponeses, 

quilombolas, ribeirinhos, populares. Nesse processo, a produção do outro lado como 

inexistente em termos de conhecimento gerou, inclusive, a negação da natureza 

humana dos próprios agentes produtores de tal (não) conhecimento (Maldonado-

Torres, 2009).

A negação dos sujeitos d’outro lado da linha como produtores de conhecimento 

válido reforçou o pretenso caráter neutro e universal do conhecimento, já que o sujeito 

que deveria servir de referência era o europeu, branco, homem. Seria esse o sujeito 
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epistêmico neutro, cujo local de fala não é relevante para o conhecimento científico, 

ignorando-se assim a relação entre poder, lugar e saber.

Diante disso, entende-se que a concepção hegemônica de desenvolvimento 

na atualidade é também resultado desse pensamento abissal, em que somente 

a ciência é conhecimento, em que o domínio e a transformação da natureza não 

humana significam civilização, em que a acumulação de bens de consumo é o objetivo 

da sociedade. Nesse cenário, percebe-se que os conflitos que surgem da tentativa 

de proteger os direitos socioambientais desnudam o embate d’este lado da linha 

com o outro lado da linha no que se refere ao próprio uso dos elementos naturais 

e à autonomia das comunidades, ou seja, a respeito da produção e reprodução de 

saberes por meio da experiência social – ou sua aniquilação.

Conclui-se, então, que a linha abissal epistemológica produziu um epistemicídio 

de práticas sociais e saberes (Santos; Menezes, 2009), que implica o descarte desses 

conhecimentos como fontes distintas para compreender e transformar o mundo. 

Tendo em vista essa morte epistêmica, Santos (2008) defende que as práticas sociais 

e os saberes existentes são muito mais diversos e complexos do que até agora foi 

possível apreender por meio das tradições científica e filosófica ocidental. Logo, sem 

conseguir transcender os limites do seu próprio cânone, o pensamento ocidental 

agora não consegue visualizar caminhos futuros.

É por esse motivo que, para combater a razão subjacente ao pensamento 

moderno abissal, em busca de novos caminhos para um desenvolvimento que possa 

se mostrar convergente com a proteção dos direitos socioambientais, é necessário 

incorporar a diversidade de experiências do mundo. Essa ampliação de saberes, 

práticas e agentes recupera o saber e o ser d’outro lado da linha, para pensar novos 

caminhos possíveis. 

A DIVERSIDADE EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO: CONSTRUINDO 
PONTES PARA REPENSAR O DESENVOLVIMENTO

Repensar a concepção de desenvolvimento pressupõe ampliar as fontes de 

conhecimento, as formas de saberes; portanto, é preciso reconhecer a diversidade 

epistemológica do mundo, o que coloca como primeiro problema definir o que é 

epistemologia. A epistemologia surgiu como uma área da filosofia destinada a 
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refletir sobre os critérios de avaliação e validação dos conhecimentos, de modo a 

estabelecer distinção entre a verdade e o erro. Entretanto, ao longo da modernidade, 

adotou como modelo uma das formas de conhecimento que deveria analisar. Nesse 

ínterim, epistemologia – estudo do conhecimento – tornou-se estritamente o estudo 

do conhecimento científico (Nunes, 2009). 

Em razão disso, partir para a diversidade epistemológica do mundo exige, 

primeiramente, reconhecer que não é possível falar em epistemologia como teoria 

geral e universal, visto que é necessário rever e ampliar os critérios de avaliação e de 

validação dos saberes para além daqueles estabelecidos pela ciência, defendendo-

se a estratégia das Epistemologias do Sul (Santos; Menezes, 2009).

A expressão epistemologias do Sul é utilizada para designar a proposta de 

desenvolver um pensamento pós-abissal, ou seja, um pensamento que ultrapasse 

os limites do paradigma moderno ocidental. O Sul Global nessa proposição se torna 

o novo locus de produção do conhecimento, entendido “[...] metaforicamente como 

um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos 

historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo” 

(Santos; Meneses, 2009, p. 12).

Nessa esteira, as epistemologias do Sul propõem-se a confrontar a monocultura 

da ciência moderna por meio da ecologia de saberes, a qual implica o reconhecimento 

do cruzamento de diferentes tipos de saberes, com distintas origens, de forma 

autônoma, dinâmica e horizontal, os quais são sempre produzidos contextualmente 

e concebidos como práticas sociais. Entender que os saberes são construídos a 

partir das práticas sociais significa admitir que todo conhecimento é localizado (em 

oposição à pretensão de universalidade da ciência moderna), sendo, portanto, 

múltiplo e variado, que se reproduz por meio da experiência social no embate com 

outros saberes (Santos, 2009; 2008).

Igualmente, a proposta de uma ecologia de saberes assenta no entendimento 

de que a injustiça cognitiva promove a injustiça social, já que o conhecimento que 

se traduz em intervenções na realidade – projetos, empreendimentos e demais 

ações para o desenvolvimento, por exemplo – é geralmente fornecido pelos grupos 

sociais que detêm historicamente o conhecimento científico. Logo, com a abertura 

epistemológica para outros saberes, a ecologia dos saberes confere embasamento 
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para formas alternativas de modificação do real, também a partir de conhecimentos 

produzidos por grupos subalternizados. 

A ecologia de saberes está embasada em alguns pressupostos. O primeiro que 

merece destaque é que a justiça cognitiva não será alcançada somente mediante um 

acesso mais igualitário ao conhecimento científico. A ciência moderna consolidou-se 

como conhecimento hegemônico em correlação com a colonialidade do poder; em 

razão disso, a construção de um pensamento pós-abissal exige necessariamente a 

construção de relações não coloniais, o que somente é possível por meio de outros 

saberes. 

Isso não significa, entretanto, que a ciência não deva participar da ecologia de 

saberes. O segundo pressuposto, portanto, entende que é necessário fazer um uso 

contra-hegemônico da ciência, a qual precisa conhecer – além das limitações de 

sua própria intervenção no real – os seus limites externos. Todos os conhecimentos 

possuem limites internos e externos; porém a ciência moderna, em sua posição 

hegemônica e totalitária, transformou seus limites internos em limites externos 

e absolutos, já que ignorou outras formas de saber (Santos, 2008). Em suma, o 

segundo postulado assenta na ideia de que nenhum conhecimento é completo, e por 

isso todos eles são necessários, conjuntamente, para a construção de alternativas 

(de desenvolvimento).

Nesse contexto, Santos (2009) ressalta a importância de explorar a pluralidade 

interna da ciência. Nessa perspectiva, entende-se que a construção teórica de Enrique 

Leff (2010; 2006) pode se constituir na pluralidade interna –reconhecendo os limites 

externos da ciência – que a ciência necessita para, mediante o diálogo de saberes, 

pensar a problemática ambiental, através da proposta da epistemologia ambiental. 

A epistemologia ambiental emerge, assim como as epistemologias do Sul, 

do questionamento ao modelo de racionalidade dominante – científica, moderna, 

capitalista, economicista – e defende a construção de uma nova racionalidade (Leff, 

2010). Ela “[...] busca assim transcender o pensamento complexo que se reduz a 

uma visão sobre as relações de processos, coisas, fatos, dados, variáveis, vetores e 

fatores [...]” (Leff, 2010, p. 194), apresentando críticas também às teorias sistêmicas 

e holísticas, visto que essas se mantêm afinadas com a ideia de generalidade e 

totalidade do conhecimento científico.
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Nesse sentido, a epistemologia ambiental se estabelece sobre uma noção de 

complexidade ambiental aberta, para a qual se direcionam conjuntamente diversas 

epistemologias, racionalidades, valores e saberes, configurando o que Leff (2010) 

chama de diálogo de saberes. Ainda, reconhece a impossibilidade de totalidade e 

unidade do conhecimento, o que implica admitir a incerteza, o risco e a incompletude 

do conhecimento. Dessa forma, busca-se retirar todo e qualquer traço evolucionista 

ou determinista dessa construção, de modo a exigir cuidado, prudência para com o 

futuro e, ao mesmo tempo, abrir “[...] a complexidade do mundo para o possível, para 

o poder ser, para o por-vir” (Leff, 2010, p. 198).

A epistemologia ambiental, então, propõe a construção e o uso da racionalidade 

ambiental para a solução dos problemas socioambientais, de modo a refletir sobre 

um estilo alternativo de desenvolvimento (Leff, 2006). Dessa forma, direcionando-se 

na realidade prática pela racionalidade ambiental, Leff (2006) afirma ser necessário 

incorporar valores ambientais na ética individual e nas normas jurídicas; defende a 

socialização dos processos de apropriação da natureza; propõe a democratização 

dos processos produtivos e do poder político, e encabeça transformações do Estado 

no sentido de mediar a resolução dos conflitos, priorizando a gestão participativa e 

descentralizada dos recursos naturais.

A questão ambiental, mais que uma problemática ecológica, é uma 
crise do pensamento e do entendimento, da ontologia e da epistemologia 
com que a civilização ocidental compreendeu o ser, os entes e as coisas; da 
racionalidade científica e tecnológica com que se dominou a natureza 
e se economicizou o mundo moderno; das relações e interdependências 
entre esses processos materiais e simbólicos, naturais e tecnológicos. 
A racionalidade ambiental que nasce dessa crise inaugura uma nova 
compreensão do mundo: incorpora o limite do real, a incompletude do 
ser e a impossível totalização do conhecimento.  (Leff, 2010, p. 190, grifos 
nossos). 

O terceiro pressuposto de grande relevância afirma que a ecologia de saberes é 
uma epistemologia simultaneamente construtivista e realista (Santos, 2008). Ao invés 
de se posicionar em um desses dois polos de compreensão a respeito da correlação 
entre produção do conhecimento e da realidade, a ecologia de saberes entende que 
tanto a realidade é construída pelo conhecimento (construtivismo/construcionismo27), 

27  John Hannigan (2009) explica muito bem essas correntes do pensamento sociológico no 
contexto da compreensão das problemáticas ambientais e da construção dos discursos a partir de 
cada uma delas.
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quanto o conhecimento caracteriza-se por uma intervenção no real – e não uma 
representação do real. Igualmente Leff (2014), com sua proposta de racionalidade 
ambiental entende pela necessidade de romper com a falsa dicotomia entre realismo 
e construtivismo. 

Esse postulado está relacionado com o quarto pressuposto, que reconhece a 

existência de hierarquias e relações de poder entre os saberes, porém de uma forma 

diferente da hegemonia da ciência moderna: trata-se da hierarquização concreta a 

partir de uma perspectiva pragmática.

Na medida em que se exclui a possibilidade de hierarquia abstrata entre 

diferentes saberes, a consideração simultânea de conhecimentos rivais em uma 

situação prática exige dos tomadores de decisão a escolha de um a ser aplicado. A 

ecologia de saberes propõe, logo, a definição do saber a ser utilizado por meio de 

uma hierarquização concreta. Mediante um processo de eleição contextualizada, é 

possível, inclusive, perceber a complementaridade de saberes, realizando-se uma 

intervenção no real que contemple as perspectivas/saberes envolvidos. Visto que 

para as epistemologias do Sul os conhecimentos são sempre resultado de práticas 

concretas localizadas, cabe reconhecer a diferença entre objetividade analítica e 

neutralidade ético-política, de forma a negar a última. (Santos, 2008; 2009)

Porém, se a hierarquização deve ocorrer no momento da intervenção no real, 

que critérios adotar para essa decisão? Segundo João Nunes (2009, p. 225), a 

máxima da filosofia pragmatista28 “[...] postula que um objeto (ou entidade) pode ser 

definido pelo conjunto dos seus efeitos, [...] implicando que não tem essência, e 

que a sua definição pode transformar-se à medida que vão sendo conhecidos seus 

novos efeitos”. Em decorrência disso, para essa corrente filosófica, o conhecimento 

é desenvolvido por meio de um procedimento experimental, na interação dos seres 

humanos com o mundo – aquilo que Dewey (apud Nunes, 2009) chama de universo 

de experiência. Portanto, a noção de verdade está assentada em enunciados 

justificados, porém sempre passíveis de revisão, na medida em que novos efeitos 
28  Pragmatismo é uma corrente filosófica original dos Estados Unidos da América que foi domi-
nante do século XIX ao XX; dentre seus expoentes, destacam-se Charles Sanders Peirce, William 
James e John Dewey, com ênfase para o último. O conhecimento e a ciência foram temas centrais 
para a filosofia pragmatista. Segundo Nunes (2009, p. 224), “é possível ler as contribuições dos 
pragmatistas para a teoria do conhecimento, seja como uma ‘anti-epistemologia’, que postula a im-
possibilidade de abordar o conhecimento a não ser através das relações mutuamente constitutivas 
que mantém com a experiência do mundo e com as condições do envolvimento com este no quadro 
de comunidades, seja como uma corrente que propõe uma visão original da epistemologia”.
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sobre o mundo são identificados pela experiência.

A construção pragmatista de conhecimento mostra-se coerente com a visão 

da ecologia de saberes que prioriza uma seleção contextual do saber/prática a ser 

implementada. É nesse cenário que Santos (2009) insere a perspectiva pragmática, 

já que a ecologia dos saberes se preocupa com as consequências concretas que 

os diferentes conhecimentos ocasionam na sociedade e na natureza, e porque na 

vida dos oprimidos as consequências são sentidas antes que as causas possam ser 

conhecidas. 

Dessa maneira, além da consideração das consequências como critério de 

avaliação e escolha de saberes (hierarquização concreta), o comprometimento ético-

político com os seres subalternizados pelo pensamento abissal faz emergir o último 

pressuposto, o qual afirma que a ecologia dos saberes está pautada no princípio 

da precaução, que é definido como: “em igualdade de circunstâncias deve preferir-

se a forma de conhecimento que garanta a maior participação dos grupos sociais 

envolvidos na concepção, execução, controle e fruição da intervenção” (Santos, 

2008, p. 160), considerando-se complementarmente relevante a tomada de decisão 

democrática sobre ganhos e perdas concretas.

Por fim, a ecologia de saberes deve propiciar um diálogo aberto e democrático, 

em que todos os seres possam apresentar e confrontar suas verdades. Assim, Leff 

(2014) fala em diálogo de saberes como meio para viabilizar a emergência de novas 

formas de ser e viver no mundo. 

O diálogo de saberes não é um simples jogo de linguagens em uma democracia 
epistemológica, mas uma filosofia e uma ética política do conhecimento, do 
ser e do possível [...]; [...] o diálogo de saberes é uma aposta pela vida na 
criatividade do encontro entre seres e saberes diferenciados, que nas 
suas mestiçagens e hibridações abrem caminhos para a multiplicação e a 
diferenciação dos seus mundos de vida no horizonte da sustentabilidade. 
(Leff, 2014, p. 377, grifos nossos, tradução nossa).29

Tem-se, portanto, que a proposta teórica de abertura para a diversidade 

epistemológica do mundo pressupõe tratar as diferentes formas de conhecimento – 

29  El diálogo de saberes no es un simple juego de lenguajes en una democracia epistemológica, 
sino una filosofía y una ética política del conocimiento, del ser y de lo posible […]; […] el diálogo de 
saberes es una apuesta por la vida en la creatividad del encuentro de seres/saberes diferenciados, 
que en sus mestizajes e hibridaciones abren vías hacia la multiplicación y diferenciación de sus 
mundos de vida en el horizonte de la sustentabilidad.
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não somente o científico – como fontes possíveis para a realização de intervenções no 

mundo, estabelecendo novas relações entre os sujeitos, para além da colonialidade do 

poder. Com a admissão de novas formas de conhecimento como válidos, constitui-se 

a possibilidade de criação de novas propostas de desenvolvimento, mais inclusivas 

e democráticas – cognitiva e socialmente. 

CONCLUSÃO 

 A proteção dos direitos socioambientais dos povos e comunidades tradicionais 

é um grande desafio ao gestor público engajado com as prescrições legais 

constitucionais e infraconstitucionais do ordenamento jurídico brasileiro. Ao jurista 

e ao especialista em políticas públicas cabe a responsabilidade de refletir em torno 

dos fatores jurídicos, políticos, econômicos e sociais que possam se mostrar como 

impeditivos para a efetividade dos instrumentos jurídico-administrativos criados para 

viabilizar a manutenção do modo de vida e da cultura destes grupos sociais. 

 Porém, considera-se que a identificação de problemas concretos de matizes 

diversos ocorre por meio de processos cognitivos permeados por visões de mundo 

construídas e enraizadas em conceitos invisíveis, de caráter essencialmente 

epistemológico. Em suma, a possibilidade de problematização e construção de 

soluções para uma realidade conflituosa pode partir de uma visão míope que, em 

seus pressupostos, é incapaz de visibilizar o diferente, porque estruturada em um 

pensamento abissal.

 Neste sentido, este artigo se propôs a ressaltar dimensões nem sempre 

reconhecidas quando se fala da problemática dos direitos socioambientais, na medida 

em que o modelo de desenvolvimento vigente é excludente dos saberes e dos seres 

que juridicamente estes direitos buscam proteger. Assim, apontou-se a limitação que 

o conceito de desenvolvimento possui, com ênfase para o seu pilar de sustentação 

epistemológico, de modo a possibilitar uma reflexão em torno da sua impossibilidade 

de criar o novo e, mesmo, de abarcar os modos de vida dos povos tradicionais. 

  Por fim, sem pretensões de resolução definitiva, apresentou-se a proposta da 

ecologia de saberes no contexto da necessidade de abertura epistemológica do mundo, 
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a fim de criar bases cognitivas para repensar o desenvolvimento e, essencialmente, 

para permitir a inclusão democrática dos saberes e práticas protegidas juridicamente 

pelos direitos socioambientais. 

 Conclui-se, portanto, que a análise da (possibilidade de) efetividade dos 

instrumentos de proteção destes direitos exige a consideração dos fundamentados 

epistemológicos que orientam o modelo de desenvolvimento em que estão inseridos.
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AS SEMENTES CRIOULAS COMO CONDIÇÃO 
PARA GARANTIR A SOBERANIA E A 

SEGURANÇA ALIMENTAR FRENTE AO AVANÇO 
DO AGRONEGÓCIO
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INTRODUÇÃO 

A alimentação pode ser considerada a preocupação número um de todos os 

povos, por isso a importância do desenvolvimento da agricultura e a seleção das 

espécies de plantas que têm maior valor nutritivo e facilidade de produção. As 

técnicas desenvolvidas pelos agricultores durante os últimos milênios possibilitaram 

que diversas populações pudessem sobreviver mesmo em áreas áridas, com pouca 

água, em montanhas e solos com predominância de pedras.

 Esse conhecimento tem sido repassado de geração em geração, possibilitando 

que os agricultores hoje possuam um nível surpreendente de técnicas e conhecimento 

sobre a melhor forma de produzir. Essa transmissão de saberes ancestrais ainda é 

muito viva nas pequenas propriedades familiares, em áreas quilombolas, indígenas 

e em assentamentos da reforma agrária, isto é, predomina entre as populações do 

campo mais desfavorecidas financeiramente.

 Contudo, após a segunda metade do século XX há um processo de modernização 
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no campo iniciado pela Revolução Verde com a promessa de diminuir drasticamente 

os níveis de fome nos países em desenvolvimento. O carro chefe dessa revolução 

tecnológica no campo são as sementes geneticamente modificadas e com alto 

rendimento, seguidas pelo uso de insumos como agrotóxicos e pesticidas. Há um 

processo de convencimento realizado pelos países do Norte social de que a única 

opção de produção é essa, o que faz com que muitos produtores se rendam à esse 

modelo mercantilista e abandonem as técnicas tradicionais. 

 Essa troca dos saberes locais pelo saber científico tem consequências severas 

entre as populações mais vulneráveis no campo, como a miséria e a fome. Assim, em 

um contexto de pandemia no qual há uma diminuição drástica do poder aquisitivo, 

seguida por uma explosão de exportação de grãos, questiona-se: Quais os limites e 

possibilidades do uso das sementes crioulas para a garantir a segurança alimentar, 

frente ao avanço do agronegócio?

 Para tanto, utilizou-se do método sistêmico, a partir do pensamento de Frijot 

Capra, interligando diversos conhecimentos ao direito. Já o procedimento da pesquisa 

foi através do método bibliográfico, pela leitura de artigos e livros que tratam da 

temática, enquanto as técnicas de pesquisa foram fichamentos e resumos dos 

principais trabalhos da área.

 O trabalho foi dividido em dois capítulos, o primeiro trata de refletir acerca da 

importância das sementes crioulas para a esfera social, cultural e ambiental, em 

contraponto às variedades de alto rendimento. Já o segundo capítulo analisa em que 

medida as sementes crioulas podem auxiliar na garantia da segurança alimentar e 

nutricional da população brasileira, além da soberania alimentar.
 

AS SEMENTES CRIOULAS E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
SOCIOBIODIVERSIDADE
 

A diversidade agrícola é uma pauta que transcende a questão da produção 

de grãos e alimentos, ela diz respeito a forma de acesso à terra, composição das 

propriedades, a divisão do trabalho com base em gênero e idade, cooperação e 

dependência de fatores externos, além das características das próprias plantas, 

tamanho, cor, formato, variação genética, teor nutritivo e resistência à pragas, secas 

e doenças (Santilli, 2009, p. 93).
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         Conforme Porto-Gonçalves (2006, p. 211) a diversidade de cultivares é um 

dos maiores patrimônios da humanidade, pois adaptam-se aos mais diferentes 

nichos, à seca, à umidade, às mais diversas altitudes. Neste mesmo sentido, 

destaca-se a importância do saber tradicional, das “soluções para manter, pela 

cultura (conhecimento técnico, mítico e religioso), o equilíbrio das espécies eleitas, 

selecionadas e cultivadas”.

         Cultivar diversas espécies, em oposição à lógica da monocultura, ajuda a 

proteger os agricultores em casos de secas prolongadas ou de pestes, principalmente 

quando as plantações derivam de sementes locais e tradicionais, pois elas têm como 

característica principal a variabilidade genética. Enquanto as sementes produzidas 

por laboratórios, ditas de alto rendimento, possuem estreita variabilidade genética, 

assim são uniformemente suscetíveis à pragas, doenças e ao clima, o que gera uma 

probabilidade muito maior de uma perda total da lavoura (Santilli, 2009, p. 97).

         As sementes consideradas modernas foram difundidas com a Revolução 

Verde após a segunda metade do século XX. Elas surgem com o intuito de resolver 

a problemática da fome nos países em desenvolvimento pelo aumento da produção 

agrícola, através de novas tecnologias de plantio e cultivo. Segundo Abramovay 

(1983) a produção de sementes selecionadas, ou Variedades de Alto Rendimento foi 

uma das principais bandeiras da Revolução Verde, em alguns casos a produção de 

grãos chegou à triplicar. Contudo, essas sementes não carregam a experiência de 

milênios incorporadas no seu processo de formação natural como as crioulas, são 

produzidas em laboratório, o que as torna menos resistentes e menos adaptáveis. As 

sementes de alto rendimento simplesmente “não possuem condições genéticas para 

enfrentar seus inimigos naturais” (Abramovay, 1983).

 Entende-se como sementes crioulas as sementes que os agricultores, desde os 

primórdios, plantaram, selecionaram e conservaram. “Existem centenas de variedades 

de cada uma das espécies cultivadas. Cada uma delas evoluiu sob condições 

ambientais, sistemas de cultivo e preferências culturais específicas” (Correa; Von Der 

Weid, 2006). Podem ser chamadas de variedades ou sementes locais, tradicionais e 

crioulas. Aqui se adotará a denominação de semente crioula.

         Juliana Santilli (2009, p. 132) questiona o modelo de evolução das sementes 

feitas em laboratório em detrimento das sementes selecionadas pelos agricultores, pois 
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é adotada uma perspectiva linear na qual “os sistemas de sementes devem “evoluir”, 

passando das variedades agrícolas tradicionais (atrasadas) para as variedades e 

sistemas agrícolas “modernos”. Assim, a Revolução Verde impõe ao campo um 

padrão científico ocidental que tem como objetivo apenas a alta produtividade de 

grãos, ignorando os ciclos culturais, ecológicos e sociais que permeiam a agricultura.

         Para que as sementes “modernas” consigam ter maior produtividade de grãos 

é necessário um pacote tecnológico, que inclui máquinas agrícolas, fertilizantes e 

agrotóxicos (Abramovay, 1983). Destaca-se que toda essa tecnologia é produzida 

pelos países desenvolvidos e vendida como a solução da fome para os países em 

desenvolvimento, também entendidos como Sul social. Vandana Shiva (2003, p. 

39) ao tratar sobre a temática declara que os países desenvolvidos consideram as 

sementes das comunidades locais como primitivas e inferiores, da mesma forma que 

as safras de alimentos são entendidas como inferiores e de má qualidade, isso pela 

ideologia imposta pela ascensão da Revolução Verde.

         O modelo imposto pelo saber ocidental ignora a “capacidade dos agricultores de 

desenvolver e produzir suas sementes, assim como seus saberes e práticas agrícolas” 

(Santilli, 2009, p.133), da mesma forma que considera que apenas o conhecimento 

científico poderá resolver os problemas agrícolas através do “melhoramento” das 

sementes. Essa imposição de conhecimento transforma os agricultores, que antes 

eram ativos na escolha da sua produção, em meros receptáculos das tecnologias 

agrícolas modernas, após serem convencidos de que as sementes de alto rendimento 

são a melhor opção (Santilli, 2009, p.133).

         É possível que para alguns produtores o plantio de sementes de alto rendimento 

seja a melhor opção, contudo é necessário frisar que, pela uniformidade genética 

desse modelo, as sementes devem funcionar da mesma forma para todas as espécies, 

em todos os terrenos e para todos os agricultores, a questão é que isso não ocorre 

na prática, dada a complexidade e diversidade do universo agrícola. As sementes 

modificadas não são capazes de se adaptar aos usos e condições locais, e assim 

atender às necessidades dos agricultores com poucos recursos, pois tratam-se de 

sementes oriundas de um sistema que tem como objetivo a exportação de grãos 

em larga escala, coisa que é muito difícil para produtores pequenos, que vivem em 

regiões distantes e heterogêneas ambiental e culturalmente (Santilli, 2009, p.133-
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136).
 

Se considerarmos que a semente determina, em grande medida, o 
modelo agrícola a ser adotado, e se só forem disponibilizadas sementes 
de alto rendimento, padronizadas e dependentes de insumos externos, 
esse será o modelo agrícola imposto a todos os agricultores, com 
grandes prejuízos para a agrobiodiversidade, para os agricultores e 
para os consumidores, que terão uma alimentação pouco diversificada 
(Santilli, 2009, p.136).

 

         Esse modo de pensar a agricultura criado nos países do Norte através da 

Revolução Verde faz com que os países do Sul, em desenvolvimento, tornem-se 

dependentes da tecnologia gerada pelos primeiros, enquanto os conhecimentos 

locais são apagados e invisibilizados. Shiva (2003, p. 22) pontua que a invisibilidade 

é o primeiro passo para os sistemas locais entrarem em colapso, a autora chama 

esse processo de apagamento dos saberes tradicionais pelo pensamento moderno 

ocidental de monocultura da mente, pois, da mesma forma que ocorre na terra, a 

monocultura acaba com a biodiversidade (tanto de saberes, quanto de vida).

         Já a lógica da produção de sementes locais ou crioulas opera de maneira 

diferente. A importância dessas sementes vai além da produção de grãos de diversas 

espécies, pois tem íntima ligação com a preservação do meio ambiente e é estratégica 

para a soberania alimentar. Cumpre observar que a agricultura familiar é ponto central 

na proteção e propagação das sementes crioulas, além disso, essas propriedades 

são as principais produtoras de alimentos do país.

         Diferentes das sementes de “alto rendimento”, a aquisição das sementes 

crioulas ocorre de maneira diferente, baseada em elos de tradição, confiança e 

solidariedade. A maior parte dos produtores de sementes crioulas, conhecidos também 

como “guardiões” desenvolvem a atividade de coleção de sementes através de uma 

prática familiar, que foi passada através das gerações (Franco; Corlett; Schiavon, 

2013, p. 3). Os produtores que não guardam as sementes têm preferência pela troca 

com outros agricultores do que comprar as sementes modificadas vendidas pelas 

empresas, isso ocorre pois esses agricultores confiam muito mais em seus vizinhos 

e amigos que selecionam as sementes crioulas, do que em vendedores de sementes 

produzidas em laboratório (Santilli, 2009, p. 142).

         Assim, a produção dessas sementes se dá pela seleção e conservação feita 

pelos próprios agricultores, que agem no sentido de contribuir para uma evolução 
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contínua desses cultivares, à esse modelo de produção dá-se o nome de sistemas 

agrícolas locais. Isto é, nesse sistema o agricultor produz “suas próprias sementes, 

controlando os recursos genéticos das plantas de maneira integrada e com diversas 

finalidades” (Santilli, 2009, p. 137).

         Essa seleção típica da agricultura familiar é o que mantêm a diversidade genética 

no campo, considerando as condições locais específicas e as adaptações necessárias 

para a produção. No mesmo sentido está a produção agroecológica, primando pelas 

relações socioculturais do campo, os conhecimentos locais e a preservação da 

agrobiodiversidade. Entender a relação entre a produção de sementes crioulas e a 

agroecologia é essencial para pensar um modo de produção que respeite a natureza, 

seus sistemas e ciclos, além de pensar na qualidade de vida e saúde dos produtores 

e consumidores (Da Silva, 2014, p.23).

         A agroecologia evita romper o equilíbrio ecológico, procurando seguir o mesmo 

ritmo dos processos naturais, a “agroecologia pode ser interpretada como o estudo 

das funções e das interações do saber local, da biodiversidade funcional, dos recursos 

naturais e dos agroecossistemas” (Machado; Santilli; Magalhães, 2008, p. 32). Nos 

sistemas agroecológicos estão presentes ainda “a noção de sustentabilidade, baseada 

em ações socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas” 

(Machado; Santilli; Magalhães, 2008, p. 32). Assim, integrando aspectos ambientais e 

sociais, isto é, as relações de produção objetivando uma sustentabilidade ecológica, 

social e cultural.

         Não necessariamente todo o produtor de sementes crioulas terá uma produção 

agroecológica, contudo é impossível que um produtor agroecológico utilize de 

sementes geneticamente modificada, pesticidas e agrotóxicos. Movimentos sociais 

como a Via Campesina e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são de 

grande importância no processo de conscientização dos pequenos agricultores da 

importância de uma produção que respeite os ecossistemas e ciclos naturais, em 

um contraponto ao modelo imposto pela Revolução Verde (Nunes; Maia, 2006, p. 

2). Essas organizações defendem a soberania alimentar dos povos, que depende 

diretamente do domínio sobre a produção das sementes, pois elas que irão determinar 

a alimentação daqueles grupos e de outros consumidores.  

         Apesar da ofensiva realizada pelas grandes multinacionais produtoras de 
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insumos e sementes, os sistemas locais resistem dentro do Brasil, a fim de preservar 

saberes ancestrais e fortalecer a existência dos povos tradicionais. Conforme Santilli 

(2009, p. 138 - 139), a agricultura brasileira ainda é extremamente dependente dos 

sistemas locais para o abastecimento de sementes utilizadas pelos agricultores 

tradicionais, familiares e agroecológicos, no entanto ainda são poucos os incentivos 

públicos nessa área. Isso ocorre por diversos motivos, inclusive a tradição de guardar 

sementes, mas um fator importante para a dependência dos sistemas locais é a 

tentativa de redução de custos da produção (Santilli, 2009, p. 140).

         Assim, apesar de vários agricultores relatarem que as sementes crioulas 

produzem de fato menos grãos que as de alto rendimento feitas em laboratório, o valor 

mais baixo dessas sementes, a menor necessidade de insumos, menos prejuízos ao 

meio ambiente e menor chance da quebra de safra são fatores decisivos no processo 

de escolha pelos sistemas locais em detrimento das empresas multinacionais. A 

situação poderia ser ainda mais favorável caso o poder público investisse nesses 

sistemas de produção, por exemplo com o incentivo a feiras de troca de sementes e 

divulgando os benefícios desse modo de produção, como a qualidade nutricional dos 

cultivares crioulos (Franco; Corlett; Schiavon, 2013, p. 3).

         Enquanto os investimentos públicos são escassos, diversos grupos buscam 

fortalecer e proteger as sementes crioulas com a criação de bancos de sementes, 

onde são realizadas as trocas desses cultivares, como também a troca de experiências 

de produção e multiplicação das sementes. Esse acesso às sementes e à informação 

contribuiu para que muitas famílias recomecem a diversificar a sua alimentação e 

mostrando que é possível romper a barreira da fome no campo (Ziembowicz, 2007, 

p. 3).

         Proteger as sementes crioulas é primar pela ecologia, justiça social e eficiência, 

que estão representadas na biodiversidade. Shiva (2003, p.112) pontua que:
 

Ecologia, justiça e eficiência convergem na biodiversidade, mas 
se contrapõem umas às outras nas monoculturas e nos sistemas 
homogêneos. A diversidade assegura a estabilidade ecológica. A 
diversidade assegura o sustento de muitos e a justiça social. A diversidade 
também assegura eficiência num contexto multidimensional.

 

         Portanto, a preservação das sementes crioulas impacta diversas esferas 

socioambientais, desde a preservação dos ciclos da natureza, até a soberania 
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alimentar dos povos. Os sistemas locais de produção de sementes guardam um 

saber ancestral que não pode ser substituído por modelos de produção modernos e 

tecnológicos, principalmente no que se entende como alta produtividade, pois apenas 

a produtividade de grãos não basta para manter a segurança e soberania alimentar 

da população.
 

SEMENTES CRIOULAS: UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA E 
SOBERANIA ALIMENTAR 
 

          Ante o exposto, constata-se que a manutenção da diversidade agrícola, 

cultural, social, e biológica, perpassa necessariamente pela proteção e execução da 

produção agroecológica e do cultivo de sementes nativas. Nesse sentido, como foi 

ponderado anteriormente, verifica-se que as sementes crioulas possuem extrema 

relevância para a garantia da segurança e da soberania alimentar dos povos, pois 

fornecem alimentos de maior valor nutritivo e garantem a autonomia do agricultor no 

processo de produção. Faz-se mister, dessa forma, analisar de maneira aprofundada 

as implicações que dizem respeito aos cultivares nativos, a segurança e a soberania 

alimentar.

 A busca por segurança alimentar sempre foi uma constante nos agrupamentos 

humanos, afinal, o sucesso de qualquer espécie animal está diretamente relacionado 

ao modo de como se resolve a temática da alimentação (Porto-Gonçalves, 2006, p. 

208). O desenvolvimento da agricultura mudou substancialmente a relação do ser 

humano com a natureza, tendo em vista que ele passou a controlar onde, quando 

e como as plantas seriam cultivadas e os animais, criados (Santilli, 2009, p. 24), 

obtendo, por conseguinte, maior acesso à alimentos.

Para a conquista da segurança e soberania alimentar é necessário que o 

produtor domine os processos de produção e reprodução das sementes, sendo 

indispensável, em vista disso, que o agricultor detenha autonomia. Assim sendo, 

é perceptível que a maioria dos agricultores familiares, comunidades indígenas e 

pequenos agricultores realizam por meio do conhecimento local (que foi adquirido, 

aperfeiçoado e transmitido através das gerações) o procedimento de produção, 

reprodução, troca e comercialização de sementes crioulas, fato que demonstra que 

esses indivíduos gozam de certa autonomia, mas não possuem obrigatoriamente 
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segurança alimentar, haja vista a ampla vulnerabilidade e situação de desigualdade 

que grande parte desses povos estão sujeitos. 

Tal sistema adotado pelos agricultores familiares e povos indígenas ajuda 

a manter a diversidade alimentar, cultural e a agrobiodiversidade, elementos que 

são fundamentais e imprescindíveis para evitar a insegurança alimentar. Trata-se 

de um modelo baseado na policultura, valorização dos conhecimentos tradicionais, 

autonomia dos produtores e que resiste historicamente a investidas de sistemas 

monocultores. Como se sabe, a monocultura, geralmente, reduz os inúmeros 

ecossistemas florestais e agrícolas a espécies “preferidas” e “úteis” do ponto de 

vista do mercado, provocando uma aniquilação seletiva de espécies (Shiva, 2003, 

p. 42-43). Atualmente essa questão se apresenta de maneira intensa, posto que, 

com a Revolução Verde, a introdução dos “pacotes tecnológicos”, com a venda de 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), insumos químicos, agrotóxicos, 

ameaçou e ameaça severamente os sistemas policultores, a agrobiodiversidade e, 

por consequência, as sementes crioulas. 

O modelo da monocultura, voltado para a exportação de commodities e 

importação de sementes, possui reflexos na segurança/soberania alimentar, pois 

como aponta Porto-Gonçalves (2006, p. 213), a “monocultura não visa alimentar quem 

produz e, sim, a mercantilização do produto”, sendo a negação de um legado histórico 

dos seres humanos na busca por segurança alimentar. Não à toa, os maiores países 

do Sul social especializados na agricultura de exportação, sofrem amiúde com a 

questão da insegurança alimentar. Corroborando isso, tem-se o fato de que, segundo o 

relatório conjunto das Nações Unidas, denominado O Estado da Segurança Alimentar 

e Nutricional no Mundo em 2019 (SOFI): a fome está aumentando na América Latina 

e no Caribe, e em 2018 afetou 42,5 milhões de pessoas, o que equivale a 6,5% da 

população regional (A Fome, 2019). Esse cenário tende a se agravar em virtude da 

crise econômica gerada pelo novo coronavírus, pois o Programa Alimentar Mundial 

(PMA) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

estimam que o número de pessoas em insegurança alimentar pode quase dobrar até 

o fim do ano, passando a 270 milhões em todo o mundo. (Covid-19, 2020).

No âmbito brasileiro, a conjuntura é assustadora, tendo em conta que o Brasil é 

o terceiro maior exportador agrícola do mundo e conforme a Pesquisa de Orçamentos 
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Familiares (POF) do IBGE, divulgada em 17 de setembro de 2020, 10,3 milhões de 

brasileiros passavam fome durante o levantamento (IBGE, 2020). Curiosamente, de 

acordo com a referida pesquisa, a insegurança alimentar grave no Brasil é registrada 

principalmente nas áreas rurais, pois 40,1% da população rural passam fome, 

enquanto 23,3% da população urbana sofrem da mesma situação (IBGE, 2020).

Tais dados demonstram a perversidade, desigualdade e contradição do sistema 

agrícola do agronegócio, voltado para a exportação de commodities, pois ao mesmo 

tempo em que Estado brasileiro é um dos países que mais exporta produtos agrícolas, 

é também uma das nações que mais sofre com a situação de insegurança alimentar, 

sobretudo nos estabelecimentos rurais.

Salienta-se, com efeito, que o sistema agrícola da monocultura, destinado 

a exportação de commodities e importação de sementes e tecnologia, prejudica a 

segurança e a soberania alimentar, uma vez que torna os consumidores e pequenos 

produtores vulneráveis ao fluxo cambial, podendo ocasionar, por causa da exportação 

excessiva, um desabastecimento de alimentos básicos e também, uma inflação 

nos produtos. Destaca-se, na esfera brasileira, a situação do arroz, levando em 

consideração que em 10 anos o preço do produto mais que triplicou e as exportações 

do alimento bateram recorde (Homero; Barbosa, 2020). Além disso, neste ano de 

2020, devido à desvalorização do real frente ao dólar, ocorreu um aumento demasiado 

nas exportações, fato que levou o Brasil a importar arroz (Forte, 2020). 

O modelo de produção imposto pela Revolução Verde fez (e faz) com que os 

agricultores fiquem dependentes das empresas multinacionais tanto para a compra 

de sementes quanto para a aquisição de insumos externos, retirando a autonomia 

do agricultor sobre o processo de produção e reprodução de sementes, processo 

este que foi arduamente alcançado ao longo dos séculos. Os pequenos produtores 

e consumidores, ademais, ficam expostos à inflação e riscos de desabastecimentos 

de alimentos básicos, por conta de um modelo agrícola focado na exportação, e não 

na alimentação.

Diante disso, emerge outra problemática crucial na matéria das sementes, qual 

seja, o fato de que o ordenamento jurídico nacional e internacional, em grande parte, 

negligência na proteção dos cultivares nativos e, por outro lado, protege sobremaneira 

as sementes produzidas por grandes empresas e corporações. Trata-se de uma 
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questão jurídica, mas que é fortemente influenciada por interesses econômicos, 

políticos e energéticos, prevalecendo, na maioria das vezes, a posição dos países 

localizados no Norte social e das multinacionais. Malgrado a análise e o debate acerca 

dessa questão sejam fundamentais, não é o objetivo do trabalho aprofundar-se nela, 

dado que se procura apenas demonstrar a importância das sementes crioulas e da 

agroecologia para a segurança e a soberania alimentar.

Evidente, pois, que a produção agroecológica, essencial para a conservação 

das sementes crioulas e da sustentabilidade, vai na contramão do sistema monocultor, 

que é predatório social e ambientalmente. Afinal, como ensina Vandana Shiva (2003, 

p. 97-98):

A sustentabilidade e a diversidade estão ligadas ecologicamente 
porque a diversidade oferece a multiplicidade de interações que pode 
remediar desequilíbrios ecológicos de qualquer parte do sistema. 
Insustentabilidade e uniformidade significam que uma perturbação de 
uma parte se traduz em desequilíbrios de todas as outras.
 

Irrefutável, portanto, o fato de que o uso de sementes crioulas ajuda na 

construção de um caminho para a segurança e a soberania alimentar dos povos, pois 

os cultivares nativos são elementares na manutenção da diversidade genética, agrícola 

e cultural. É preciso, desse modo, que ocorra um fomento na utilização, recuperação 

e comercialização das sementes crioulas, seja por intermédio de instâncias civis, 

seja através de órgãos governamentais. Esse incentivo deve acontecer também por 

via legal, visto que as leis necessitam dar uma maior proteção aos cultivares nativos, 

protegendo-os, inclusive, das sementes geneticamente modificadas.

Outrossim, faz-se necessário que ocorra a implementação de bancos de 

armazenamento e feiras de troca de sementes crioulas, além, é claro, da preservação 

e fortalecimento dos bancos de sementes e das feiras já existentes. Todas essas 

ações voltadas para a proteção e conservação dos cultivares nativos, serão vitais 

para a consecução da segurança e da soberania alimentar no Brasil. Cabe ressaltar 

que esses são apenas alguns exemplos de medidas a serem tomadas, sendo preciso, 

por óbvio, de um vasto conjunto de projetos e programas bem estruturados, que 

consigam abranger a complexidade da problemática, para que, enfim, obtenha-se a 

soberania e a segurança alimentar. 

O caminho não será fácil. Todavia, é preciso combater as ervas-daninhas que 
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tanto assombram o Sul social e buscar alternativas que realmente visem acabar com 

a fome, inclusive a fome de poder. 
 

CONCLUSÃO
 

 A alimentação sempre foi motivo de preocupação na humanidade. Momentos 

em que ocorreram escassez de alimentos são historicamente relatados e até mesmo 

guerras já foram travadas por conta de comida e de outros recursos vitais. À vista 

disso, o ser humano ao longo de sua trajetória foi desenvolvendo técnicas de plantio 

e maneiras de produzir alimentos que garantissem uma maior segurança alimentar. 

Esse conhecimento foi tradicionalmente transmitido e atualmente pode ser observado 

de maneira concreta na existência das sementes crioulas, que fazem parte do 

patrimônio genético e cultural da humanidade.

Os principais grupos que cultivam e ajudam a manter a agrobiodiversidade 

por meio das sementes nativas são os povos indígenas, quilombolas, camponeses, 

agricultores familiares etc. Tratam-se de comunidades e classes de indivíduos que 

estão colaborando na conservação da diversidade cultural e ambiental, mesmo diante 

de todas as dificuldades econômicas e sociais que essas populações vivenciam. As 

investidas, todavia, de sistemas monocultores sempre assombraram e comprometeram 

a atuação dessas pessoas, e no mundo hodierno não é diferente, tendo em conta 

que a partir da Revolução Verde, o avanço do agronegócio ameaça sobremaneira as 

comunidades tradicionais, os sistemas policultores e a agrobiodiversidade.

Diante disso, o trabalho procurou demonstrar quais são os limites e as 

possibilidades do uso das sementes crioulas para garantir a segurança e a soberania 

alimentar frente ao avanço do agronegócio. Destarte, foi possível atestar que os 

cultivares nativos além de manterem a diversidade genética e cultural, também 

garantem a justiça social, promovem a ecologia, a eficiência e geram alimentos de 

maior valor nutritivo (elementos essenciais para a segurança alimentar). Ao utilizar-se 

as sementes crioulas, além do mais, o agricultor detém o domínio acerca do processo 

de produção e reprodução das mesmas, garantindo-se a autonomia do produtor e 

minimizando a dependência para com as grandes empresas.

Percebe-se, com isso, que o caminho para a soberania e a segurança alimentar 

perpassa obrigatoriamente pelo uso das sementes crioulas, pois elas promovem a 
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autonomia do agricultor e produzem alimentos de maior qualidade. Assim, uma das 

possibilidades do uso das sementes crioulas, recai na produção agroecológica, pois 

esta busca evitar o rompimento do equilíbrio ecológico, ao mesmo tempo em que 

procura seguir o ritmo dos processos naturais, ou seja, encaixa-se muito bem na 

lógica de uso das sementes crioulas.

Já os limites ou ameaças à utilização de cultivares nativos são evidentes, posto 

que com o avanço desmedido e predatório do agronegócio, a produção agroecológica 

e o uso de sementes crioulas correm sérios riscos. Isso porque, como foi observado, a 

monocultura é marcada pela uniformidade em detrimento da diversidade. Desse modo, 

milhares de cultivares nativos já foram extintos e inúmeros outros estão em perigo, 

ainda mais agora com a introdução dos organismos geneticamente modificados.

Foi possível concluir, portanto, a partir da presente pesquisa, que as sementes 

crioulas são fundamentais na obtenção da segurança e da soberania alimentar dos 

povos. Para tanto, é preciso que aconteça uma série de ações e planos no âmbito 

governamental, legal, social e político, que tenham como norte a conservação, 

recuperação, comercialização e troca de sementes crioulas, além de políticas que 

visam combater o avanço predatório do agronegócio. Só assim, quem sabe, possamos 

sonhar em uma nação com segurança e soberania alimentar para todos.
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a questão ambiental pode ser considerada nova quando 
comparada à própria existência do ser humano. Na realidade, apenas nas últimas 
décadas, o ser humano passou a reconhecer a necessidade de conservação do 
ambiente em que vive. 

A sociedade desde os primórdios dos tempos utiliza os recursos naturais, sem 
a preocupação de conservá-Ios. A exploração da natureza sempre se apresentou de 
forma irresponsável e exaustiva. Desde a colonização, o Brasil sofre com a exploração, 
a qual foi responsável por degradar sistemicamente o país. Desflorestamentos, 
queimadas, a construção de centenas de barragens de rejeitos, são alguns exemplos 
desta degradação do meio ambiente.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo, abordar sobre os 
aspectos da degradação das reservas ambientais, e, por outro lado, demonstrar o 
funcionamento das empresas que adotaram o marketing verde. O marketing verde 
é aquele no qual a empresa engaja-se totalmente nessa empreitada de buscar a 
melhor forma para proteger o ambiente que vive. 
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Assim, o trabalho tem como questionamento: até que ponto o marketing 
verde está relacionado com práticas efetivamente sustentáveis das corporações? 
Para responder a essa indagação, utilizou-se o método de abordagem sistêmico-
complexa, pois há uma análise global do problema em questão. Ademais, o método de 
procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, tendo como técnica de pesquisa, 
a produção de fichamentos e resumos expandidos.

O trabalho se dividiu em três itens temáticos. Em um primeiro momento, tem-
se a intenção de abordar as problemáticas ambientais. No segundo item, tratar-
se-á de dissertar sobre o meio ambiente como um direito fundamental. Por fim, no 
terceiro item, abordar-se-á a temática do marketing verde aplicado a conceitos de 
sustentabilidade e de responsabilidade das empresas.

DO INTERESSE NAS QUESTÕES AMBIENTAIS

A exploração dos recursos naturais, prática altamente utilizada em todas as 

sociedades, sempre se mostrou degradante, sem preocupação com preservação, 

quanto mais com sustentabilidade. A irresponsabilidade na exploração, o interesse 

comercial, o consumo exacerbado, sem qualquer preocupação com a escassez 

desses recursos, são os grandes responsáveis pelos atuais problemas críticos 

enfrentados nos mais variados países, os quais já sofrem de forma acentuada as 

consequências dessa exploração desregrada. 

Os ciclos econômicos ocorridos no Brasil, e no mundo, em que as reservas 

foram utilizadas para abastecer a indústrias, e outros ciclos econômicos, sempre se 

mostraram degradantes, sem visualizar formas de devolver, restaurar e/ou sustentar 

o meio ambiente, desiquilibrando totalmente o meio e as reservas naturais.

A sociedade viu-se insaciável frente ao modelo econômico que se apresentava, 

e que até hoje perdura. Produzindo e consumindo de maneira incontrolável. Todo esse 

fenômeno social se apresenta trouxe graves problemas, principalmente ao ambiente. 

Como resultado da exploração excessiva e do consumismo exacerbado, da 

economia como mote de desenvolvimento, ainda contemporâneo, a natureza desde 

então começou a dar sinais de que alguma coisa estava mal, e surgiram problemas, 
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alguns irremediáveis, que afetaram e estão afetando até hoje o ambiente de forma a 

trazer risco a própria sobrevivência humana.

Com o advento dos movimentos ambientalistas, primeiramente, nos países 

desenvolvidos”, e a preocupação da sociedade com os problemas causados pela 

degradação do meio ambiente, iniciou-se, muito sutilmente, um processo de busca 

da autoproteção social. Este processo tinha como princípio, proteger o meio ambiente 

e a qualidade de vida nestas sociedades. 

Assim, de acordo com Agne Tybusch e Rossato (2013, p. 714):

(...) mudanças se tornaram mais nítidas depois da 2ª Guerra Mundial, quando 
foram intensificadas, provocando diversas manifestações populares em prol 
do meio ambiente. Essas manifestações surgiram como um questionamento 
do modelo de civilização capitalista, que observava (e observa) a “natureza e 
a vida humana como fatores de produção, objetos e força de trabalho” (Leff, 
2000, p.18). E em resposta a isso nasceu a necessidade de se criar uma 
“cultura ecológica” para transformar as relações do homem com a natureza, 
bem como de se discutir as questões ambientais em caráter mundial.

Neste sentido esta sociedade viu-se na necessidade de transferir alguns de 

seus problemas para outros lugares, onde não havia ainda a ideia de proteção 

contra a degradação ambiental, ou seja, os países em desenvolvimento, tendo 

como consequência o aumento da degradação ambiental desses países, os quais já 

possuem um economia frágil, agora passam também a ter um ambiente natural frágil.

Ocorre que ao mesmo tempo em que passou-se a exportar os problemas, 

acabaram por também exportar alguns conceitos de preservação, fazendo com 

que surgissem, ainda que de forma insipiente, por meio de movimentos sociais, e 

organizações voltadas a defesa do meio ambiente, a  preocupação e atenção aos 

conceitos de preservação da biodiversidade e as consequências do avanço econômico 

no formato hoje imposto ao mundo.

No Brasil, na década de 70, podemos observar alguns movimentos com a 

finalidade de preservação ambiental. Eram formados por pequenos grupos que 

tinham corno objetivo denunciar os principais problemas de degradação ambiental, 

que estavam ocorrendo nas cidades. 
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Os movimentos ambientalistas reforçaram a divulgação dos conceitos sociais 

de preservação ambiental. Fazendo com que o Estado e a sociedade se voltassem 

para criar mecanismos capazes de corrigir os desgastes ocorridos no meio natural. 

Surgiram, então, pelo mundo e no Brasil acordos, tratados e disposições visando à 

proteção do meio ambiente, muito discretos quanto a efetividade, mas de tamanha 

importância frente e total inexistência de proteção específica.  No direito brasileiro, 

inicialmente, criaram-se disposições muito frágeis visando à preservação da 

natureza. A questão ambiental só alçou o patamar de importância quando incluíram 

na Constituição Brasileira a garantia de um meio ambiente equilibrado para todos.

Estes movimentos tiveram forte expressão na criação de políticas públicas, 

visando à proteção ao meio ambiente. A legislação brasileira, inicialmente, caracterizou-

se a oferecer pequenas garantias ambientais, inseridas em códigos e leis de caráter 

administrativo, avançando para a existência de uma legislação agrária, passando 

nos últimos vinte e cinco anos para o surgimento de normas específicas de tutela do 

meio ambiente.

A nova postura da sociedade e as incipientes movimentações fizeram com que 

fosse inserido capítulo próprio em nossa constituição invocando a devida proteção 

ambiental, como expõe o Art. 225, ”caput”, da Constituição federal de 1988:

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988)

A busca do meio ambiente equilibrado passa, então, a constar em nossa 

legislação maior. Tendo como objetivo inserir em nossa sociedade o direito que tem o 

ser humano de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida. O meio jurídico começa a perceber além do meio ambiente, com 

sentido de natureza apenas e passa interessar-se a proteger e assegurar o direito 

dos entes que fazem parte dessa natureza.
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MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL

A concepção de que o meio ambiente equilibrado é essencial à qualidade de 

vida, tem-se a ideia de que aquele é inerente à preservação da vida humana, ou seja, 

a proteção ambiental está intimamente ligada ao bem de maior importância na tutela 

jurisdicional que é a preservação da vida. Remete, ainda, não só a vida humana, mas 

sim a uma vida com qualidade. Devendo ser preservada sob pena de infringir este 

bem maior. 

Em vista a essa ideia o constituinte trouxe a tutela ambiental dois objetos, 

como pode ser observado na obra do ilustre jurista José Afonso da Silva: um (objeto) 

imediato, que é a qualidade do meio ambiente, e outro mediato, que é a saúde, o 

bem-estar e a segurança da população, que se vêm sintetizado na expressão da 

qualidade de vida” .

A concepção individualista dificultava a plena proteção ambiental, pois o direito 

ao meio ambiente é, em sua essência, de natureza transindividual. Porém, com 

surgimento de teorias sobre interesses difusos e coletivos, criou-se à oportunidade 

de se propiciar defesa mais adequada aos direitos ligados à proteção ambiental.

Como consequência do reflexo da institucionalização de todo um amplo 

movimento de cidadãos foi que, em 1988, houve a inserção devida da proteção 

ambiental em nossa Constituição (Antunes, 2002, p. 24). Elevando o meio ambiente 

à categoria de bem essencial à qualidade de vida de todo o ser humano, conferindo 

garantias que lhe asseguram o respeito e a proteção. Como afirma o jurista Sandro Ari 

Andrade de Miranda, em artigo publicado sob título “O exercício do poder de polícia 

administrativo pelos Municípios em matéria ambiental”, onde salienta a importância 

da previsão constitucional:  

Talvez o maior avanço, além de elevar os direitos fundamentais, inclusive os 
coletivos e sociais, para uma condição nunca antes vista no nosso ordenamento, 
resida no fato de reforçar os mecanismos de gestão democrática (...)

A Constituição Federal de 1988 inovou, ao inserir um capítulo especialmente 

dedicado à proteção do meio ambiente. Firmando o reconhecimento e a importância 

da preservação do meio ambiente para a sociedade. Muitos artigos da Constituição 
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Federal procuram estabelecer normas e princípios de proteção ambiental. Como se 

pode verificar ao tratar da ordem econômica, o art. 170, em seu inc. VI, coloca como 

um dos princípios a serem seguidos para alcançar uma existência digna “a defesa do 

meio ambiente”. 

Pode-se arrolar, igualmente, a regra contida no art. 186 como inserida no 

contexto protetivo do meio ambiente, já que coloca no seu inc. 11, como um dos 

requisitos para que a propriedade rural atinja a sua função social, a preservação do 

meio ambiente. Todavia, é sem dúvida no Capítulo VI (Do meio ambiente), que esta 

explícita a inserção da preocupação da preservação ambiental.

A proteção ao meio ambiente traz a ideia de preservação humana, sendo de 

fundamental importância para a sociedade como um todo. O direito ao meio ambiente 

é um direito humano fundamental. Assim como se tem a proteção constitucional, 

trazendo como direito fundamental a proteção à vida, e tendo como essencial à 

manutenção desta um meio ambiente equilibrado, tem-se a concepção de que o 

direito ao meio ambiente é, também, um bem fundamental, devendo ser protegido 

como tal.

O direito ao meio ambiente é um bem de todos, devendo ser assegurado 

para que todos possam desfrutar desse direito. A defesa do meio ambiente deve, 

em alguns casos, se sobrepor às garantias individuais. Podendo causar restrições a 

outros direitos e garantias constitucionais.

 O caráter difuso do direito ambiental Segundo o autor Paulo de Bessa Antunes:

O direito Ambiental pode ser definido como um direito que se desdobra 
em três vertentes fundamentais, que são constituídas pelo direito ao 
meio ambiente, direito sobre o meio ambiente e direito do meio ambiente. 
(ANTUNES, 2002, p. 10)

Tendo por fundamento que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, 

devendo ser preservado para uma essencial qualidade de vida humana, temos que o 

direito ambiental deve ser garantido sobre os direitos individuais.
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RESPONSABILIDADE, SUSTENTABILIDADE E MARKETING VERDE

Com o advento de movimentos ambientalistas, que desempenharam um papel 

fundamental na sociedade, servindo para alertar tanto sobre os riscos ambientais 

bem como contribuindo para elaboração de leis ambientais. Desta feita, a ideia de 

preservação do meio ambiente e a busca de melhor qualidade de vida e produtos 

para a população, foi introduzida na sociedade forçando consequentemente o 

Estado a criar mecanismos capazes de minimizar e corrigir desgastes, um exemplo 

é o Marketing Verde, conhecido também como marketing ambiental ou marketing 

ecológico, é uma modalidade derivada do marketing básico o qual visa atender às 

necessidades daqueles clientes que possuem um comportamento diferenciado por 

se preocuparem com medidas sustentáveis e com danos à natureza. 

Consiste na aplicação da promoção, produção e também na recuperação de 

produtos que são ecológicos e sensíveis ao meio ambiente (BOONE; KURTZ, 2001, 

p. 71). Neste sentido, podemos destacar que uma empresa para ser classificada como 

“verde” deverá adotar meios compatíveis com o meio ambiente, ou seja, aplicará desde 

a fabricação, produção, distribuição de mercadorias, uma estratégia de marketing 

ambiental que se  coaduna com os três “R” da sustentabilidade: reciclar, reutilizar e 

reduzir, assim a empresa primara por observar tais fundamentos em todos os seus 

setores, bem como alicerçará este valor à sua empresa, influenciando fornecedores 

e clientes e a sociedade em geral, para fins de estimular práticas ecologicamente 

viáveis.

 Assim, de acordo com Paviani (2019, p. 97) “Além de divulgar os atributos 

sustentáveis do produto ou serviço do produto, o marketing verde também se 

faz responsável por enaltecer e divulgar práticas associadas a sustentabilidade, 

praticadas pelo corpo empresarial”.

Por outro lado, é importante frisar que produtos orgânicos ou matérias 

primas oriundas de empresas com certificações ambientais “selo verde”, são 

consideravelmente mais caros, ao passo que, seu cultivo, produção, mão de obra, 

possuem um custo significativamente mais alto, do que a produção à base de 
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agrotóxicos e sem cuidados com o meio ambiente. 

A ligação entre a qualidade ambiental e qualidade de vida é, sem dúvida, 

impossível de ser negada. Eis que é nesse cenário que entra o Marketing Verde, 

conhecido popularmente por marketing ambiental, que consiste na forma como se 

atuará no mercado de maneira ecologicamente correta e consciente. Está ferramenta, 

pode ser um aliado no tocante a sustentabilidade e o comprometimento das empresas 

e pessoas com o meio ambiente.

O objetivo principal da comunicação verde é mostrar ao consumidor que um 

artigo ecologicamente correto, é também mais saudável para o consumo, a partir do 

momento em que reduzindo-se os danos ambientais, qualidade de vida das pessoas, 

indiretamente, sofre melhorias. Ou seja, no Marketing Verde, a empresa divulga o que 

tem feito em prol do meio ambiente e, desse modo, procura sensibilizar o consumidor 

para que ele também participe deste processo, já que a responsabilidade de preservar 

os recursos escassos é de todos. (BAROTO, 2007 apud ROSSI et al, 2009, p. 03). 

Motivo pelo qual o Marketing Verde, pode ser visto como uma maneira de 

conscientizar as pessoas e trazer benefícios ao meio ambiente. No entanto, várias 

empresas no intuito de angariarem novos consumidores, fazem propagandas 

afirmando que atuam de forma correta ecologicamente, tornando-se assim a 

sustentabilidade uma estratégia de aumentar o faturamento e a clientela no mercado. 

Tem-se a ideia atualmente que uma empresa pode danificar sua imagem 

positiva, se ela não atuar com responsabilidade na produção de seu produto, ou seja, 

respeitando o meio ambiente. Mas fica o questionamento por parte dos consumidores, 

será que as empresas que adotam o Marketing Verde, estão realmente contribuindo 

com o meio ambiente? Ou apenas estão visando vantagens econômica por meio da 

tendência sustentável. 

Por fim, pode-se concluir que o Marketing Verde encontra amparo por meio 

da Constituição Federal, a qual traça diretrizes para que o Estado torne-se atuante 

na defesa do meio ambiente, conforme dispõe o Art. 225 e Art. 170, os quais 

demonstram a incumbência do Estado em fazer com que se cumpra o dever de 
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assegurar a existência da segurança do meio natural, trabalhando na fiscalização 

e na exigência de medidas preventivas para assegurar a preservação do equilíbrio 

ecológico e ambiental.

Paralelamente à atuação administrativa do Poder Público, devemos considerar 

a importância da participação das empresas e da população neste processo. As 

empresas e o cidadão são, igualmente, responsáveis pela manutenção da sadia 

qualidade de vida na sociedade, devendo para tanto concorrerem para a preservação 

ambiental, adotando inicialmente as práticas de pilar do Marketing Verde, ou seja, 

reciclar, reutilizar e reduzir, contribuindo assim, para um desenvolvimento sustentável. 

Demonstrando-se como maior desafio dessa gestão, a produção desses produtos, 

com duração a longo prazo, buscando aliviar a responsabilidade socioambiental do 

consumidor. Nessa nova era do mercado, vislumbra-se que o valor de um produto 

inclui sua salubridade ambiental, bem como sua embalagem, sendo que cada vez 

mais envolverá seu impacto a longo prazo na sociedade após ser utilizado. 

Assim um produto que possui um atributo verde pode ser considerado 

diferenciado. Ao passo que, a sustentabilidade dos recursos naturais necessários 

para a produção de bens destinados ao consumo humano implica em mudanças 

qualitativas e quantitativas de oferta e demanda. 

A utilização de estratégias ambientais pressupõe inicialmente a ideia de que 

seja possível criar riquezas com a diminuição de impactos ambientais negativos e 

promover com isso mudanças sociais que afetem os hábitos de consumo no mercado. 

Não é sem propósito que os produtos verdes se demonstram, como casos especiais 

de diferenciação, uma vez que associam a imagem ambiental à marca, e essa 

característica super benéfica do produto deve ser percebida pelos consumidores 

como um valor vantajoso em relação ao custo-benefício.  

Mas não apenas isso, é importante destacar o desafio imposto pelo mercado 

aos setores de produção de bens e serviços, ou seja, cabe a eles buscarem 

soluções de gestão que sejam economicamente adequadas, socialmente aceitas e 

ambientalmente responsáveis, o que vem claramente de encontro com os conceitos 
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básicos de desenvolvimento sustentável anteriormente mencionados.

As atividades de marketing verde devem ser destinadas a minimizar os impactos 

negativos sobre o ambiente físico, conforme Gonzaga (2005) sugeriu. Isso pressupõe 

a ideia de que seja possível criar riquezas com a diminuição dos impactos ambientais 

e as mudanças sociais que regulem os hábitos de consumo. 

Para Peattie (1992) também devem ser priorizados os aspectos ambientais nas 

decisões de marketing, mas ele alerta para o fato de que as empresas com atuação 

ambiental tendem a desenvolver estratégias que enfatizem os aspectos ecológicos 

de algumas de suas atividades, geralmente desenvolvendo novos produtos e 

comunicação, sem se dedicarem a criar atividades sustentáveis.

Ainda, segundo Paviani (2019, p. 97) “Deve-se tomar cuidado com estratégias 

que, de acordo com o autor são intituladas de greenwashing. “O greenwashing 

não se trata apenas de informações enganosas em desfavor da população, eco 

propagandas falsas,  promessas publicitárias de ecoeficiência, estratégias de  

marketing verde, que visam disseminar desinformação ou manipulação de alguma 

informação  para favorecer a empresa, é muito maior do que isso, trata-se de pôr em 

cheque os compromissos assumidos por essas empresas e organizações em ações 

direcionadas a proteção do meio ambiente”.

No entanto, conclui-se que os movimentos ambientalistas deram um salto para 

que as empresas despertassem uma nova visão para a sustentabilidade ambiental. 

Nesse mesmo viés, destacamos que não é fácil para uma empresa adotar o marketing 

verde, pois os custos são mais altos, consequentemente aumentando o preço do 

produto. Pois necessita adotar práticas diferenciadas para que o produto seja 100% 

ecológico desde a sua produção até o descarte.

CONCLUSÃO

Após a breve inserção quanto aos problemas e soluções acerca do marketing 

verde foi possível observar como o presente sistema foi construído, bem como 

compreender as características e as falhas existentes no ordenamento Brasileiro. 
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Desta feita, fora desenvolvida uma busca teórica, observando autores expert no 

tema marketing verde, e suas perspectivas no tocante a utilização dessa ferramenta 

no mercado de trabalho. Existem muitas opiniões divergentes sobre o tema, e não 

poderia ser diferente, visto tratar-se de um assunto de enorme relevância para toda 

a sociedade. Envolve questões como meio ambiente, Direitos individuais e coletivos 

e, inclusive, a responsabilidade socioambiental.

No atual quadro caótico em que se encontra o meio ambiente brasileiro, onde 

algumas experiências bem-sucedidas de como as práticas de comunicação verde 

que demonstram-se como uma prática que pode trazer ótimos resultados, seria muito 

positivo que essas estratégias fossem ampliadas. Principalmente porque o Estado 

já não consegue manter a preservação ecológica corretamente, por meio de suas 

políticas públicas. 

Em que pese que no Brasil ainda se discuta qual seria a melhor alternativa, 

deve-se levar em consideração, que da maneira como está não pode continuar, 

motivo pelo qual, as empresas estão ainda acanhadas talvez por falta de incentivo 

do governo brasileiro, a falta de empresas utilizando práticas efetivas de distribuição 

mais sustentável.

Ainda nesse sentido, cumpre frisarmos que no mercado brasileiro a prática 

mais utilizada pelas empresas é a utilização do site da empresa para a comunicação 

das políticas de gestão ambiental. Assim as empresas demonstram claramente sua 

preocupação com o impacto causado por suas ações ao meio ambiente frente aos 

consumidores. No entanto, poucos empresas estabelecem ações de marketing verde 

em seus planejamentos, ou definem uma política de orçamento específico para esse 

fim. 

As empresas procuram posicionar-se no mercado como ambientalmente 

corretas, porém poucas utilizam critérios ambientais para segmentar seu mercado, 

apenas tentam manter um discurso da força de suas vendas alinhado a manutenção 

do meio ambiente brasileiro. As opiniões são as mais variadas, entretanto entende-

se que na atual conjuntura é necessário fazer-se uma análise crítica a respeito do 

atual sistema, bem como devem ser criados mecanismos que venham a auxiliar na 
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resolução dos problemas enfrentados.

Como elo a tal fato, percebe-se a fragilidade das empresas em se inserirem 

em um sistema de gestão ambiental eficaz, ao passo que, a falha na comunicação 

desse tipo atributo, uma vez que esse tipo de comunicação pode aumentar os valores 

agregados da marca e da empresa. 

Por fim, pode-se resumidamente concluir que, a questão ambiental está cada 

vez mais integrada ao planejamento das organizações, as quais têm contribuído para 

o desenvolvimento sustentável por meio da utilização de algumas estratégias como a 

adoção de certificações socioambientais, adoção dos sistemas de gestão ambiental 

e a elaboração de programas de responsabilidade socioambientais. 
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DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO: AS QUEIMADAS NO PANTANAL 
E O RISCO IMINENTE À BIODIVERSIDADE 
BRASILEIRA

10.48209/978-65-00-13779-9
Katiele Daiana da Silva Rehbein37

INTRODUÇÃO 

 No decorrer da história da humanidade, a preocupação com o meio ambiente 

esteve direcionada, sobretudo, à tutela dos recursos naturais, fator determinante para 

estimar a riqueza de uma nação. Em outros termos, o que se visava era a tutela ao 

acesso a esses recursos, notoriamente o crescimento dissociado da proteção, para 

transformá-los em matérias-primas a serem utilizadas na cadeia produtiva. 

 Tem-se que o meio ambiente foi majoritariamente, entre as mais diversas 

culturas, compreendido pelo valor mercadológico e não pelo valor sui generis. 

Todavia, esse entendimento não se sustenta mais, dada conjuntura contemporânea 

ambiental, sob a égide da sociedade de risco e de um mundo globalizado.

 O Brasil é formado por um mosaico de biomas com vasta diversidade de fauna 

e flora, as florestas e matas são as responsáveis pela conservação climática e da 

água que é indispensável para todas as formas de vida. A biodiversidade que compõe 

o Pantanal brasileiro, é sempre ameaçada por grandes incêndios, que destroem, por 

vezes de forma definitiva, com espécies que possuem um papel fundamental na 

manutenção do ecossistema brasileiro, como vem ocorrendo no decorrer do ano de 
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Pós-Graduanda do curso de Direito Constitucional Aplicado da Faculdade LEGALE; Bacharel 
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Democracia e Constituição – GPDECON/UFSM, coordenado pela Profª. Drª. Nina Trícia Disconzi 
Rodrigues Pigato, vinculado ao Curso e Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM. Membra do Grupo de Pesquisa em Direitos Animais – GPDA/
UFSM, coordenado pela Profª. Drª. Nina Trícia Disconzi Rodrigues Pigato, vinculado ao Curso 
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Membra do Grupo de Pesquisas e Publicações “Estado, Direito e Sociedade”, coordenado pelo 
Prof. Dr. Felipe Dalenogare Alves, vinculado ao Instituto Educacional Estudos de Direito. ORCID 
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2020.

  O ser humano é o maior causador de queimadas no Pantanal brasileiro, dado 

que ateiam fogo em locais impróprios ou nas propriedades para renovar o pasto, 

ou até mesmo concluir o processo de desmatamento para plantio ou criação de 

animais, e, desse modo, o fogo se alastra por diversos locais, acarretando as grandes 

queimadas e, em consequência, perdas significantes na biodiversidade que atinge 

toda a sociedade, além da própria fauna e flora.

 Dentro deste contexto, a presente pesquisa justifica-se na necessidade de 

estudo e levantamento de pontos importantes acerca do seguinte problema: as 

queimadas no Pantanal acarretam algum risco a biodiversidade brasileira? Buscando 

respostas ao problema, o artigo estruturou-se por abordagem dedutiva, uma vez 

que o estudo parte de uma abordagem geral, ou seja, do panorama do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para, a partir dessa abordagem mais 

abrangente, investigar as queimadas pantaneiras e os riscos à biodiversidade, ainda 

do método de procedimento monográfico, visto que foram utilizados livros, artigos 

científicos e sites de extrema relevância, dado tratar-se de tema pouco abordado no 

meio acadêmico, o que não acarreta descrédito à pesquisa.  

Nesse aporte, elucida-se que a pesquisa se dividiu em dois capítulos. O 

primeiro traz em seu bojo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e, em segundo momento, é abordado o cenário contemporâneo das queimadas no 

Pantanal brasileiro e o risco iminente ao bom funcionamento da diversidade biológica.

DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
 

 A relação dos seres humanos com o meio ambiente é uma das inquietações que 

mais suscitam preocupações na contemporaneidade – nota-se que essa premissa 

continua sendo atual, ao observar a data do texto citado – afinal, é no meio ambiente 

que o ser humano se encontra inserido, tendo ali condicionada a sua existência. 

A degradação ambiental teve assídua repercussão no habitat humano e também 

no equilíbrio psicossomático dos indivíduos. Daí o surgimento da preocupação das 

Constituições vigentes em trazer um reconhecimento jurídico-constitucional ao meio 

ambiente (PÉREZ LUÑO, 1991).

Menudo (1991) alude, em tradução livre, que concomitante a outros direitos ou 
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princípios que ultrapassam o âmbito estritamente individual, as Constituições Federais 

mais modernas incorporam previsões que evidenciam um estado de sensibilidade 

e preocupação frente os problemas ambientais, tanto como consequência da 

real deterioração quanto pelo contexto ideológico que implica, dado estado de 

necessidade de solver a delicada problemática de situar em sua respectiva categoria 

o relativo ao desenvolvimento econômico, por um lado, e as insuficiências ambientais 

e inquietações ecológicas, por outro lado. 

Elucida-se que durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, organizada pelas Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na Suécia, em 

1972, foram lançadas as diretrizes para a tutela e defesa do meio ambiente. Foi 

estabelecido, inclusive, a imperiosidade do equilíbrio entre a preservação ambiental 

e o desenvolvimento econômico, com cunho de preservação da qualidade de vida 

saudável para as presentes e futuras gerações. 

Nesse sentido, mesmo que com a presença de normativas destinadas a 

tutela dos recursos naturais, como o Código das Águas de 1934, nunca se teve em 

Constituições precedentes a vigente, assim como em legislação infraconstitucional, 

a proteção do meio ambiente por completo, conforme tem-se hodiernamente. O que 

movimentava a atenção voltada para os recursos naturais eram, tão somente, as 

atividades com viés econômico que dependiam deles, já na atualidade a proteção se 

dá pela categorização do meio ambiente como um bem, fazendo deste objeto próprio 

de direito (SOUZA, 2012).

Por isso, a Constituição Federal de 1988 pode ser caracterizada como Carta 

Verde, visto que a faculdade à tutela do meio ambiente não encontra-se exclusivamente 

no Capítulo VI do Meio Ambiente (Título VIII, voltado à Ordem Social), mas também 

em outros capítulos e títulos da normativa constitucional. Ao trazer o meio ambiente 

como um bem da coletividade também foi autenticada a natureza de direito público 

subjetivo, de forma que o Estado concentra o dever constitucional, por meio de 

obrigação de fazer, de defender e preservar o meio ambiente (MILARÉ, 2013). 

O reconhecimento constitucional do meio ambiente foi um grande avanço, 

propiciando um salto qualitativo concernente às leis de tutela ambiental. E, nesse 

contexto, no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que o legislador 

constituinte ratificou um novo direito fundamental, isto é, o direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, sancionando ao Poder Público e a sociedade o dever de 

agir em sua conservação (BRASIL, 1988).

 Dado que, todos os seres humanos “têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, por meio ambiente compreende-se – dada ausência de 

definição   constitucional – “o conjunto  de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas” (artigo 3º, inciso I, da Lei nº 6.938 de 1981). Nota-se que esta conceituação 

abarcou somente o meio ambiente natural, motivo que levou a doutrina, devido à 

carência, a ampliá-lo, de modo a contemplar, também, o meio ambiente cultural, 

artificial e do trabalho (SIRVINSKAS, 2018).

 Sendo assim, percebe-se que o meio ambiente não pode ser compreendido 

como um direito disponível e renunciável. Porque se versa sobre bem jurídico 

imprescindível à sobrevivência dos seres humanos, não havendo dúvidas se tratar 

de direito fundamental (VAL, 2008).

 Sinteticamente, a conceituação dos direitos fundamentais pode ser tida como os 

deveres e garantias individuais inerentes aos sujeitos de direito, os quais sancionam 

várias barreiras ao poder atribuído pela sociedade aos seus representantes e exercem 

o cargo de direito de defesa dos indivíduos tanto ao estabelecer diretrizes de cunho 

negativo por parte do Poder Público, como na liberdade de efetivação desses direitos, 

de forma que impeça as intervenções do Estado que possam lesar esses direitos 

(BORTOLOZI, 2011).

 Dando continuidade, cabe destacar que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é englobado pelos direitos que são reconhecidos como 

de terceira geração, não por ter menor reconhecimento constitucional, mas sim por 

representar um direito que é de titularidade outorgado a todo o corpo social, tendo 

como base os princípios da solidariedade e da fraternidade (BORTOLOZI, 2011).

 Esse direito fundamental recente da pessoa humana, acrescido no caput do 

artigo 225 define uma prolongação do próprio direito à vida, contemplando para a 

sua legitimidade como direito de todas as pessoas. Notoriamente trata-se de direito 
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humano pelo viés do paralelismo com a incumbência de resguardar o equilíbrio 

ecológico do meio ambiente como uma tutela de preservação e conservação da 

própria espécie humana (RAMOS, 2005).

 Nesse cenário, tem-se que a fundamentalidade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado habita no próprio laço entre a inevitabilidade de preservação 

do mesmo, tecendo uma peculiaridade regular, e as mínimas circunstâncias de vida 

cabível tanto para as gerações contemporâneas quanto para as futuras. Se não 

haver equilíbrio entre essa associação, não há o que se falar frente a deterioração 

dos recursos naturais (BORTOLOZI, 2011).

 Torna-se categórica essa denotação ao se afirmar que não basta sobreviver, 

se deve sobreviver com qualidade e preservar os bens ambientais para as gerações 

futuras. Nesse prisma, o meio ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser 

reputado como um direito constitucional fundamental da pessoa humana (BORTOLOZI, 

2011).

 A autenticação do meio ambiente como um bem categorizado em si mesmo 

destaca a nova conjuntura conferida ao meio ambiente na Constituição Federal 

de 1988 quando ponderado com os institutos legais anteriores. Não há como se 

discorrer sobre a mera conservação dos recursos aos quais eram tidos mormente 

como valor econômico, desconsiderando os resultados assoladores da exploração 

desenfreada, além da limitação dos recursos, mas sim de comprometimento imediato 

da preservação desse bem jurídico de direito (SOUZA, 2012).

 Nesse contexto, a sentença bem de uso comum do povo eleva a compreensão 

de aplicação de todos os meios necessários, seja administrativo, legislativo ou 

judicial, à sua proteção efetiva, que detém uma normativa especial que excede o 

direito comum. Ao passo que trata-se de uso comum, além de acarretar deveres 

ao Poder Público e também à coletividade, a segurança e preservação ambiental 

deve estar em harmonia com as noções de Direito Constitucional e Internacional, de 

modo que dê ensejo para uma transformação no entendimento de dimensão pública 

e privada e também de direito de propriedade (SOUZA, 2012).

 Por tratar-se de um bem jurídico de uso comum do povo, isto é, autônomo 

e outorgado a todos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

fundamentado pela natureza difusa, devendo estar presente a exigibilidade de todas 
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as ações, mesmo que negativas, daqueles a quem seja designado o dever jurídico 

de proteção e preservação (RAMOS, 2005).

 Concludente é a reformulação pela qual passa a sociedade e a resultante 

integração de novos valores que são harmônicos com a demanda histórica e com 

as necessidades sociais. Isso ocorre proporcionalmente às novas peculiaridades 

ecológicas, ideológicas, econômicas e políticas, os quais são notoriamente 

inarredáveis e controversos nos debates que circundam os direitos fundamentais. 

Ademais, há a há a necessidade de respostas justas e legítimas, em consonância 

com o que preconiza a letra da Constituição Federal de 1988 (BORTOLOZI, 2011).

 Considera-se que a tendência contemporânea é a atenção maior aos interesses 

difusos, prioritariamente ao meio ambiente, ao passo que tido como bem de uso 

comum do povo e patrimônio público, a ele exige-se ser direcionadas todas as 

posturas de modo que seja efetivada a sua tutela integral, o que inclui a proteção dos 

recursos naturais, como a flora e a fauna (SOUZA, 2012).

 Sendo assim, discorre-se que a proteção ambiental conferida à coletividade não 

pode ser insuficiente, sob o risco iminente de acarretar danos aos cidadãos e também 

a outros países. A inépcia de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, desse modo, coloca em risco as próprias relações internacionais, visto 

que as problemáticas ambientais e seus efeitos desconhecem os limites e fronteiras.

AS QUEIMADAS PANTANEIRAS E O RISCO À BIODIVERSIDADE 
BRASILEIRA

 O Pantanal é uma planície extensa formada por vários tipos de áreas úmidas 

contínuas, localizado na América do Sul, inserido na Bacia Hidrográfica do Alto 

Paraguai, que está localizada no Centro Oeste do Brasil. Abrange os estados brasileiros 

de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), e também pode ser encontrado 

nos países do Paraguai e Bolívia (BRASIL, 1974). Essa bacia é pertencente à Bacia 

do Rio da Prata, também chamada de Bacia Platina, sendo a quinta maior do mundo 

e a segunda maior da América do Sul (BRAVO ET. AL., 2005). Ainda, alude-se que 

na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai existem duas formas de relevo que são 

predominantes, o Planalto e a Planície Pantaneira (SORIANO ET. AL., 2020).

 O Planalto é referente às áreas com altitude média acima de 200 metros, já a 
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Planície Pantaneira trata-se da parte inferior da bacia, isto é, abaixo de 200 metros 

do nível do mar, “tendo sido formada pelo rebaixamento de uma grande região, fato 

relacionado ao soerguimento da Cordilheira dos Andes. No Brasil, apresenta uma 

área de drenagem de 138.183 km², ou 38,21% da área total da bacia” (SORIANO ET 

AL., 2020, p. 07).

 Nesta senda, tem-se que cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) do 

território integral brasileiro ocupado pelo Pantanal encontra-se no estado de Mato 

Grosso do Sul e 35% (trinta e cinco por cento) no Mato Grosso. Suas características 

climáticas, geológicas e geomorfológicas propiciam uma formação de habitat único, 

cuja dinâmica é regida sobretudo pela captação, armazenamento e distribuição das 

águas, em suma, pelo comportamento hidrológico (SORIANO ET AL., 2020).

 Dada posição geográfica, o Pantanal possui influência de três grandes biomas: 

Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, sendo responsáveis pela grande biodiversidade, 

característica primordial desse bioma (BRASIL, 1997). Em decorrência da importância 

e diversidade ecológica, o Pantanal é reputado pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), como um Patrimônio Natural 

Mundial e Reserva da Biosfera (BRASIL, 2000).

 O clima pantaneiro, assim como toda a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, 

encontra-se sob influência direta do sistema climático do Brasil Central. Desse 

modo, os sistemas atmosféricos do Pantanal são de origem tropical e extratropical, 

tendo influência dos sistemas que atuam na Amazônia e, ainda, enquadra-se na 

classificação climática tropical megatérmica, com temperaturas médias dos meses 

mais frios superiores a 18° C (dezoito graus célsius) (Nimer, 1989).

 Cumpre destacar que a precipitação total média desse bioma é de 1.184,3 

mm (mil cento e oitenta e quatro vírgula três milímetros), sendo que mais de 50% 

(cinquenta por cento) das estações registram uma média total e precipitação de 1.100 

mm (mil e cem) e 1.200 mm (mil e duzentos). Ainda, quanto a variabilidade sazonal 

dos índices de precipitação, tem-se que a divisão em chuvoso, de outubro a março, 

período que acontece cerca de 80% (oitenta por cento) do total anual das chuvas, e 

um período de estiagem, que vai de abril a setembro (SORIANO ET. AL., 2020).

 No período de estiagem, observam-se períodos longos sem ocorrência de 

chuvas ou com chuvas não significantes. Esse período conjuga com a estação 
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de seca, sendo mais comum essa ocorrência nos meses de junho, julho e agosto 

podendo chegar ao mês de setembro. Dado isso, a estiagem pode acarretar sérios 

prejuízos para a biodiversidade, visto que há a diminuição das forragens disponíveis 

para a alimentação da fauna silvestre. Nesse período também pode haver acúmulo 

de materiais vegetais secos, que se transformam em combustível, facilitando a 

ocorrência de incêndios, que podem impactar drasticamente o ecossistema da região 

(SOARES ET AL., 2007).

 Nessa seara, tem-se que muitas são as ocorrências de incêndios no Pantanal, 

além de serem frequentes as notícias de focos de calor nesse bioma. Desde o ano 

de 1999, a Embrapa Pantanal monitora as variáveis meteorológicas e a relação com 

as ocorrências de fogo no Pantanal (SORIANO, 2012), onde pode ser notado que, a 

depender da variação do clima entre os anos, sucede em maior ou menor número de 

eventos, o que modifica a paisagem local.

 Porém, a área pantaneira, que sofre com um índice maior de queimadas no Brasil, 

vem sendo objeto de preocupação e polêmicas, em nível nacional e internacional, no 

ano de 2020, como nota-se nos meios de comunicação, seja via internet, programas 

da televisão ou redes sociais.

 Segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

INPE (2020), registrou-se no Pantanal 2.534 (dois mil quinhentos e trinta e quatro) 

focos de incêndio no primeiro semestre de 2020, um aumento de 158% (cento e 

cinquenta e oito por cento) considerando-se o mesmo período do ano de 2019. 

Segundo análises do Instituto Centro de Vida - ICV (2020), voltada mormente para 

a extensão pantaneira localizada no estado de Mato Grosso, indicam um aumento 

de 530% (quinhentos e trinta por cento) no número dos focos de calor no primeiro 

semestre de 2020, quando comparado com os seis primeiros meses de 2019 e mais 

da metade das áreas em chamas concentra-se em propriedades privadas. 

 Em setembro de 2020, o fogo no Pantanal estendeu-se como jamais havia 

ocorrido. Até o dia 22 haviam sido registrados 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) 

focos ativos, recorde histórico para o mês. O pior setembro havia sido no ano de 2007, 

com 5.498 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito) focos registrados. Estima-se que 

o fogo tenha destruído cerca de 20% (vinte por cento) da vegetação do Pantanal, 

afetando diretamente todas as populações locais de várias espécies animais (INPE, 
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2020). 

 Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pantanal 

atingiu até o final de outubro de 2020 o maior índice de queimadas por km² desde 

2002, atingindo o ápice de 38.617 km² (trinta e oito mil seiscentos e dezessete 

quilômetros quadrados). Nota-se que não havia queimadas tão arrebatadoras desde 

2005, que atingiu o ápice de 27.472 km² (vinte e sete quatrocentos e setenta e dois) 

de área queimada.

Gráfico 1: Queimadas por ano e km², de 2002 até outubro de 2020.

Fonte: Adaptado pela autora de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020).
 

 Ainda, levando-se em consideração a área do bioma pantaneiro e o índice de 

queimadas ocorridas até outubro de 2020, a proporção é de ¼ (um quarto) da área 

total, ou seja, 25,70% (vinte e cinco vírgula sete por cento) de 150.355 km² (cento 

e cinquenta trezentos e cinquenta e cinco quilômetros quadrados), o que eleva as 

preocupações concernentes à biodiversidade local, dada extensão dos prejuízos 

causados ao meio ambiente, logo à flora e à fauna.
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Gráfico 1: Percentual (%) de queimadas no Pantanal por ano.

Fonte: Adaptado pela autora de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2020). 
 

 Cumpre elucidar, ainda, que as queimadas representam uma técnica muito 

utilizada no campo, primordialmente no Brasil, para a retirada da vegetação natural 

e a implementação de cultivos e pastagens (RIBEIRO, 2020). Nesse sentido, tem-se 

que as causas de vários incêndios são desconhecidas, todavia é sabido que a causa 

mais corriqueira no Pantanal é ocasionada pelo ser humano, que mesmo sabendo 

por intermédio de campanhas, que o fogo empobrece a terra usam-no como uma 

forma de limpeza e renovação dos pastos (SORIANO ET AL., 2007).

 No ano 2020 não seria diferente, segundo o Governo de Mato Grosso (2020) 

por intermédio de laudos das perícias realizadas pelo Centro Integrado Multiagências 

de Coordenação Operacional (Ciman-MT) constaram que os incêndios registrados 

na região do Pantanal mato-grossense foram provocados pela ação humana, sendo 

os laudos reportados para a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) para que seja 

aberto inquérito e haja responsabilização dos infratores.

 As leis que tutelam o meio ambiente têm suas particularidades para que 

haja uma efetivação na proteção da biodiversidade brasileira, dadas as severas 

consequências de seu desequilíbrio, como a normativa que é direcionada à flora de 
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forma direta, dada a importância das árvores em manter o equilíbrio térmico do planeta 

Terra e a manutenção das fontes de água que são utilizadas pelo ser humano para o 

mantimento da vida, assim como a fauna, que possui um papel fundamental para a 

manutenção do ecossistema, não apenas na participação da cadeira alimentar, visto 

que vários animais são responsáveis diretos pela dispersão de sementes (Rodrigues 

Junior, 2020).

 É notório que as queimadas trazem grandes reflexos negativos à biodiversidade, 

porque além dos danos à vegetação causam prejuízos sem precedentes à fauna local. 

Consoante a Organização Não Governamental (ONG) S.O.S Pantanal, os efeitos 

diretos do fogo para os animais que possuem habitat na região são as queimaduras, 

intoxicações e mortes (Franzão, 2020). 

 Conforme dados da Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no Pantanal existem cerca de 130 (cento e trinta) espécies de 

mamíferos, 80 (oitenta) de répteis, 460 (quatrocentos e sessenta) de aves, 30 (trinta) 

espécies de anfíbios e 260 (duzentos e sessenta) de peixes (IBGE, 2020). Exemplar 

mais conhecido do Pantanal é a onça-pintada, que sente os efeitos da devastação 

das queimadas ao lado de antas, jacarés, tucanos, veados, cobras e araras.

Figura 1: Onça-pintada atingida por incêndios no Pantanal em Corumbá de Goiás.

Fonte: Franzão apud Marcelino (2020).

 Por tratar-se de um predador de topo da cadeia alimentar, a onça-pintada 

regula as populações de pequenos predadores, que, sem as onças, poderiam ter um 
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alto índice de crescimento populacional, diminuindo as populações de presas que 

são mais sensíveis e afetando diversas espécies em um efeito cascata, trazendo 

um grande desequilíbrio à biodiversidade. Nesse sentido, os animais que são de 

menor porte e de locomoção mais lenta podem ter sido os principais atingidos pelas 

queimadas do ano de 2020. Cobras, sapos, lagartos e pequenos roedores são alguns 

exemplos, dada velocidade de locomoção acabam tendo menos chances de escapar 

das chamas (FRANZÃO, 2020).

 Ademais, além de trazer alteração comportamental dos animais sobreviventes, 

as queimadas trazem reflexos no equilíbrio ecológico local, o que a longo prazo 

pode trazer consequências mais graves. A título de exemplo, as onças-pintadas, em 

circunstâncias normais de fogo, conseguem buscar refúgio em campos que sejam 

alagados, como rios e lagoas, e dificilmente são atingidos pelas chamas, dada 

agilidade. Todavia, em 2020, devido à seca histórica pantaneira esses refúgios estão 

quase extintos, ademais além da extensão dos incêndios inviabiliza a fuga desses 

animais para um local seguro, que acabam feridos e até mesmo mortos, impactando 

a população de onças no Pantanal que já encontram-se ameaçadas de extinção 

(FRANZÃO, 2020).

 Salienta-se, ainda, que após o controle do fogo, diminuição dos focos de 

incêndio, os animais perambulam desorientados em busca de água e comida, 

muitos ainda machucados porque não foram encontrados para serem resgatados 

e remanejados. O fogo acabou com quase toda a reserva de comida, logo com os 

animais não tendo o que comer ainda terão muitas mortes de exemplares de diversas 

espécies, trazendo um grande desequilíbrio ao meio ambiente.

 Conforme mencionado, para o INPE (2020) o ano de 2020 é o ano com mais 

queimadas na história do bioma. Focos de incêndios são localizados todos os anos 

nas áreas pantaneiras, todavia com a seca severa e com a ação humana, houve uma 

devastação inédita na história.

 O Pantanal possui uma vegetação muito rica e produz ganhos econômicos 

para o Brasil com o turismo local, a pesca, agricultura e pecuária. Desse modo, as 

ações em prol da preservação do bioma são primordiais, ao passo que se nada for 

feito concernente ao manejo correto do fogo e a seca se repetir nos anos sequentes, 
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o risco de extinção de espécies pantaneiras tende a maximizar pela diminuição 

das populações que já são pequenas, acarretando sérias consequências para a 

biodiversidade brasileira.

 Diante desse cenário, devem ser ponderadas as implicações ocorridas em 2020 

para a biodiversidade brasileira, visando uma efetiva construção de nova forma de 

“viver” em harmonia com o meio ambiente e o ser humano não ser a próxima espécie 

animal a entrar em extinção, dado que acabando com a flora e a fauna o ser humano 

está extinguindo a própria espécie.

CONCLUSÃO

 Não há como ignorar as causas negativas das queimadas à fauna e flora 

brasileiras. Os danos ao meio ambiente são inúmeros e tal prática agride de forma 

violenta animais, plantas e, inclusive, o solo e a água. Essas práticas acarretam em 

grandes danos a biodiversidade e são, por muitas vezes, irreversíveis, o que gera um 

grande desequilíbrio ambiental.

 Mesmo possuindo uma legislação fiscalizatória, no Brasil as queimadas 

aumentam a cada ano, sendo, em sua maioria, ocasionadas propositalmente em 

áreas agrícolas e domésticas. Desta forma, se faz necessária uma maior rigidez na 

fiscalização de tais atos, seja por órgãos responsáveis ou, até mesmo, população em 

geral por meio de denúncia. Nota-se que falta uma maior sensibilização por parte da 

população que, por vezes, ignora graves ocorrências que geram seus reflexos.

 Uma grande arma contra as queimadas no Pantanal e em todo o país seria uma 

comunicação mais eficaz, informativa e responsabilizadora, demonstrando a nação 

de forma clara os resultados negativos causados pelas queimadas.  Necessita-se 

de um maior engajamento em torno de uma situação alarmante que nem sempre é 

noticiada, independente de jogo de interesses, o Pantanal precisa ser preservado, 

assim como as plantas, os animais e a vida de todo o planeta. 
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INTRODUÇÃO

Estamos vivenciando um retrocesso ambiental, a liberação de agrotóxicos, o 

desmatamento, as queimadas, as diminuições das áreas de proteção ambiental. 

Além destes desastres ambientais sociedade enfrenta, no ano de 2020, a pandemia 

mundial COVID-19, impondo a população um novo estilo de vida, desde o isolamento 

social, a mudanças nos hábitos de consumo. Ocorre que muitos setores, foram 

afetados diretamente por tais mudanças.

O presente artigo tem por objetivo analisar os limites e as possibilidades das 

medidas de apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

no Brasil durante a pandemia da COVID-19.

Para análise da problemática socioambiental que envolve o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi utilizado o trinômio metodológico: 

Abordagem, Procedimento e Técnica. O método de abordagem é o dedutivo, como 

método de procedimento dá-se pela pesquisa bibliográfica e análise documental, 

artigos científicos, portarias, reportagens, bem como a análise da Lei nº 9.138, de 29 

de novembro de 1995, como técnica a elaboração de resumos e fichamentos.
38 Este trabalho foi orientado pelo Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch, Líder do GPDS e co-orienta-
do por Francieli Iung Izolani, integrante do GPDS e Mestranda do PPGD/UFSM.
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O presente artigo encontra-se dividido em dois capítulos, o primeiro: O 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: Um panorama histórico 

– onde se objetiva identificar o contexto social da agricultura familiar, em especial a 

origem do Programa e suas subdivisões; e o segundo como O Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar: Das políticas públicas aos desafios de sua 

efetivação – busca-se compreender as Políticas Públicas destinadas ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, as medidas de apoio  e os desafios 

de implementação durante a pandemia.

O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR: UM PANORAMA HISTÓRICO

As ações humanas no meio ambiente ocasionam cada vez mais consequências 

irreversíveis, neste ano a sociedade foi colocada à prova com a propagação 

descontrolada do COVID-19, doença causada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), 

que pode variar de infecções assintomáticas a quadros graves. (BRASIL, 2020).

A natureza mostrou seu esgotamento e que o mundo que conhecemos pode 

estar próximo de ter um fim se atitudes não forem tomadas. Mas a mudança começa 

na família, no bairro, na cidade, e uma proposta que vem ganhando espaço nas 

últimas décadas é a agricultura familiar, atingido seu ápice em 1995 com a criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. O programa 

deu início a uma serie de estratégias de fortalecimento a esse segmento.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

foi originado com o intuito de auxiliar os pequenos agricultores a financiarem suas 

culturas e a modernizarem suas técnicas produtivas, de forma a poderem ter mais 

presença no mercado. Em outras palavras, ele busca aumentar a produtividade 

familiar, e, com isso, gerar mais empregos, a permanência das famílias no campo e 

maior circulação de renda. (FERNANDES, 2013). 

Assim, foi criada a Lei nº 9.138 de 29 de novembro de 1995, como forma 

de incentivar com o crédito rural a injeção monetária de recursos na agricultura e 

produção rural, com base em disposições da Lei no 8427 de 1992 sobre a subvenção 

econômica de crédito rural. No entanto, somente em 28 de junho 1996 foi estabelecido 
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o Pronaf por meio do Decreto no 1946/96, o qual passou a viger a partir da data de 

sua publicação. Porém, foi revogado parcialmente por decretos posteriores, os quais 

também sofreram revogações. Ele pretendia formar uma conexão entre os Governos 

Federal, Estadual e Municipal, a iniciativa privada e os pequenos agricultores. Ainda 

em vigência, cabe ao Conselho Nacional do Pronaf funcionalidades como adequar 

políticas públicas, estabelecer diretrizes nacionais e recomendar normas referentes 

ao programa (BRASIL, 1946).

 O Pronaf teve sua criação a partir de reivindicações de movimentos sociais críticos 

da vantagem de grandes produtores em relação aos agricultores familiares, a exemplo 

de maiores incentivos às grandes monoculturas, o que gerava uma competitividade 

desigual. Logo, os trabalhadores de pequenas propriedades requisitam uma política 

voltada às suas necessidades em particular. Além disso, a avaliação dos benefícios 

da agricultura familiar ao Brasil tornou possível o desenvolvimento do programa. 

(FERNANDES, 2013.)

A pequena agricultura causa grandes impactos à agroecologia, já que muitas 

dessas não utilizam defensivos agrícolas em suas plantações. Por outro lado, 

grandes monoculturas costumam utilizar agrotóxicos em suas terras para afastar 

pragas e ervas indesejadas, aumentando, pois, a produtividade. Contudo, além de 

fazerem mal à saúde de outros organismos, eles prejudicam a homeostase humana. 

Dessa maneira, tais produtos podem desencadear efeitos negativos temporários em 

pessoas, como tontura, náusea e irritações na pele. 

Também podem ocasionar problemas mais sérios a partir da exposição contínua 

aos produtos, como infecções, tumores e outras lesões. Inclusive, mais de 200.000 

mortes são ocasionadas pelas doenças colaterais surgidas com a exposição aos 

defensivos agrícolas (MUNDO EDUCAÇÃO, 2020). 

Dessa forma, notou-se a importância da agricultura familiar no sentido de ofertar 

mais qualidade de vida e segurança ao trabalhador rural e ao consumidor no que 

tange ao contato com substâncias tóxicas. Assim, essa é mais propensa à produção 

orgânica do que o cultivo extenso. Ainda, esta tende a auxiliar a variabilidade de 

produção, contrastando com as grandes produções monoculturas, a exemplo da soja, 

e com outras extensas propriedades com pouca diversidade de espécies. (MUNDO 

EDUCAÇÃO, 2020).
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Outro fator da agricultura familiar é a atuação na redução do desemprego rural, 

haja vista a alta mecanização agrícola de grandes produtores em contraste com a 

maior empregabilidade de trabalhadores rurais em pequenas propriedades. Mesmo 

que grande parte dos funcionários rurais tenham vínculos parentescos, eles geram 

grande parte dos empregos no setor agrícola brasileiro, sendo que, segundo a revista 

Globo Rural, a pequena agricultura emprega mais de 10 milhões de pessoas no país 

(GLOBO RURAL, 2020). Nesse sentido, o Pronaf representa um auxílio à renda de 

um amplo mercado de trabalho.

Entre 1996 e 1998, houve uma utilização expressiva do crédito para culturas de 

fumo, milho e soja (SILVA,1999). Tais produtos são expoentes no Brasil contemporâneo, 

em especial a soja, uma vez que o Brasil é o segundo maior produtor desse vegetal 

no mundo. O Brasil também está entre os maiores produtores de milho e de folhas de 

tabaco mundial. Esses são amplamente produzidos principalmente pela região Sul, a 

qual possui forte tradição de agricultura familiar. 

Assim, isso reflete no financiamento, já que grande parte dos beneficiários do 

Pronaf nesse período produziam no Rio Grande do Sul. Em seguida, a região Nordeste 

passou a ter maior expressividade na busca pelo Pronaf, devido à atuação do Bando 

do Nordeste do Brasil (BNB). Também, o estado de Minas Gerais – pertencente à 

região Sudeste – teve notável investimento pelo Pronaf, o que o levou a apresentar 

altas taxas de diversidade de produção (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2019).

Em 2001, estabeleceu-se por meio da lei 10186/01 alguns critérios para o 

financiamento de projetos agrícolas (BRASIL, 2001).

“Art. 2o  Os financiamentos do Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF e de projetos de estruturação dos assentados e colonos 
nos programas oficiais, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, de assentamento, colonização e reforma agrária, 
poderão ser concedidos com risco para o Tesouro Nacional, exceto nos casos 
enquadrados no art. 7o da Lei no 9.126, de 1995, com a redação dada por esta 
Lei.

§ 1o  Para efeito do disposto no caput, as operações de crédito serão realizadas 
por bancos oficiais federais e de acordo com as condições estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional.

§ 2o  O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, 
aferirá a exatidão dos valores que forem imputados ao Tesouro Nacional de 
acordo com este artigo, podendo solicitar a participação de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal.
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§ 3o  Verificada inexatidão nos valores de que trata o parágrafo anterior, fica 
a União autorizada a promover, por intermédio do Banco Central do Brasil, o 
débito automático da diferença apurada à conta de “Reservas Bancárias” do 
agente financeiro, com a imediata transferência para o Tesouro Nacional.

§ 4o  Os agentes financeiros apresentarão ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, integrante da estrutura do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, demonstrativos dos valores que vierem a ser 
imputados ao Tesouro Nacional segundo este artigo”.

Para requisição do beneficiamento do Pronaf, é preciso obter uma Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP). “Além dos agricultores/as familiares, são beneficiários 

da DAP, pescadores artesanais, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, 

assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF)” (MAPA, 2019). A Lei no 11326/06 estipula algumas condições 

para consideração do profissional agrícola, em trabalho de agricultura familiar, e do 

empreendedor rural, no que tange aos efeitos da lei (BRASIL, 2006).

“Art 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III  - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Dessa forma, pessoas com tais ocupações e cujas características condizem 

com os subprogramas do Pronaf podem apresentar documentos e solicitar a DAP. 

Essa possui validade de 2 anos até que precise ser renovada.

 Os subprogramas do Pronaf correspondem a divisões das linhas de crédito. 

Em geral, há umas amplas opções de custeio agrícola divididas por público-alvo, 

objetivos, juros, modalidade, prazo, crédito, carência e bônus de inadimplência 

(PLANO SAFRA, 2007/2008).
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As finalidades do fornecimento de crédito variam entre crédito a atividades 

agropecuárias, artesanato, turismo rural, implementação de projetos, investimento 

em infraestrutura e outros. Algumas dessas linhas foca na sustentabilidade da 

produção, como o Pronaf Eco Sustentabilidade Ambiental, o Pronaf Floresta, o 

Pronaf Agroecologia e o Pronaf Convivência com o Semi-Árido. Esses visam, entre 

outros objetivos à implantação de sistemas ecológicos, infraestrutura energética 

limpa e otimizada e produções orgânicas. Outras linhas, como o Pronaf Cota-Parte, 

o Pronaf Mulher e o Pronaf Jovem possuem cunho social e procuram proporcionar 

investimentos a públicos mais específicos. A partir das subcategorias, o empreendedor 

agrícola pode ser mais bem direcionado a suas necessidades, conforme as linhas do 

programa o permitem. (PLANO SAFRA, 2007/2008).

Fatores externos ao programa também alteraram seu funcionamento. Exemplo 

disso foi o Plano Safra 2007/2008, o qual provocou avanços aos beneficiários do 

Pronaf. Por meio dele, foram reduzidas taxas anuais de financiamento e expandidos 

investimentos no programa. Para algumas linhas de financiamento, entre elas o grupo 

A/C, C e D, o limite financeiro foi estendido entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00. Antes do 

Plano, as taxas chegavam a 7,25% ao ano, com valor mínimo em 1% ao ano. Com 

o Plano, seus juros passaram a variar entre 0,5% e 5% anuais, o que denotou uma 

redução tanto da taxa mínima, quanto da máxima de juros. Isso representou uma 

tentativa de viabilizar a busca por crédito e seu posterior retorno financeiro. (PLANO 

SAFRA, 2007/2008). 

Nas décadas anteriores à criação do Pronaf, a agricultura familiar sofria sérias 

dificuldades de financiamento e de manutenção, haja vista o investimento massivo 

na modernização dos grandes latifúndios, a partir da política econômica militar de 

desenvolvimento voltada à exportação, o que favoreceu as grandes monoculturas em 

detrimento das pequenas produções. A ausência de programas voltados à agricultura 

familiar ocasionou a falência de muitos trabalhadores desse setor, já que muitos 

desses estavam em situação de pobreza, além da desvantagem na falta de incentivo 

institucional (MATTEI, 2014). 

Dessa forma, mostram-se reflexos hodiernos da herança colonial brasileira 

de priorização de latifúndios monocultores com foco no mercado externo, sistema 

conhecido como plantation enquanto utilizava-se de mão de obra escrava (REIS, 
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2019). Entretanto, essa tradição passou a ser contestada por movimentos sociais 

e rurais no Brasil no século XX, como o MST, haja vista a negligência da pequena 

agricultura, a qual se fez presente em toda a trajetória histórica do país, mesmo antes 

de sua colonização. 

Tais movimentos buscavam conquistar, entre outros objetivos, a reforma agrária 

e a igualdade social, com o intuito de viabilizar a competitividade e o reconhecimento 

da agricultura familiar como produção importante para a sociedade, não somente 

como um sistema de subsistência alheio aos processos econômicos e sociais 

contemporâneos. Portanto, a criação do Pronaf em 1995 beneficiou os agricultores 

não só pela maior facilidade de obtenção de crédito, mas também pelo reconhecimento 

do trabalho familiar rural e da sua causa.

Em 2006, o IBGE promoveu um estudo comparativo entre diferentes tipos de 

produção, divididos em familiares e não-familiares. Nisso, descobriu-se que, dentre 

os 5.175.489 estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil, pouco mais 

de 800 mil eram estabelecimentos não-familiares. O restante era composto por 

negócios agrícolas familiares, o que representa 84% do total quantificado. Inclusive, 

os estabelecimentos familiares detinham quase ¾ da mão de obra agrícola. Não 

obstante, a área disponível para a agricultura não-familiar era equivalente a ¾ do 

total (SCHNEIDER; CASSOL, 2014). 

Tais dados mostram que, mesmo após a criação e a efetivação do Pronaf e 

do consequente aumento produtivo agrícola, a desproporcionalidade de condições 

entre agricultores familiares e não-familiares continua fazendo parte da realidade 

brasileira, haja vista a remanescente concentração fundiária. (MAZARO, 2020).

Ademais, certos benefícios do negócio familiar podem ser notados com esse 

estudo, como a geração de emprego. Ainda, a força de trabalho empregada nesse 

sistema é bastante heterogênea, o que justifica as diversas linhas de crédito do Pronaf 

as quais buscam contemplar certas particularidades do produtor e da sua produção. 

Além disso, essa promove a produção de alimentos variados de forma mais saudável 

– a rotatividade de culturas previne o empobrecimento do solo (MAZARO, 2020), 

enquanto a maior segurança alimentar decorre da moderação ou do evitamento de 

uso de agrotóxicos e de outros produtos químicos nas plantações (BRANDENBURG, 

2014). 
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Também, o destino primordialmente local é outra vantagem da agricultura 

familiar, o que é essencial para a movimentação do fluxo monetário interno e para o 

consumidor, o qual é ciente da procedência de seu alimento. Logo, por características 

como essa, a agricultura familiar precisa de auxílios como o Pronaf para que os 

agricultores familiares possam ficar em posição de sujeitos atuantes da transformação 

da realidade, com base em sua atuação local no mercado (HEBERLÊ; SICOLI; SILVA; 

BORBA; BALSADI; PEREIRA; 2014).

O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR: DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AOS DESAFIOS DE SUA 
EFETIVAÇÃO

Os avanços tecnológicos, de modo a expandir incessantemente o progresso 

e desenvolvimento econômico, conduziu aos grandes problemas ambientais que 

vivenciamos nos dias de hoje, o aumento populacional, poluição, junto às sucessivas e 

profundas transformações na realidade agrária, aumentam as desigualdades sociais, 

e, disseminaram-se os alimentos contaminados por agrotóxicos e fertilizantes. Surge 

assim a necessidade de uma alternativa, de um novo modelo de agricultura que possa 

enfrentar tais problemas associando o crescimento econômico a sustentabilidade 

(VENÂNCIO, 2017, p. 92).

A agricultura familiar que hoje é reconhecida mundialmente por preservar o 

meio ambiente e a biodiversidade, por gerar mais empregos, garantir a segurança 

alimentar, por ser considerada uma das soluções para a garantia de um futuro 

sustentável e para tantos os problemas que vemos hoje, nem sempre recebeu os 

incentivos e políticas públicas necessárias.

Nos últimos cinquenta anos, às políticas públicas para a agricultura sempre 

foram decididas em consonância com os interesses dos empresários do agribusiness 

e as políticas setoriais perderam importância e cederam espaço para as políticas 

macroeconômica. (DENARDI 2001, p. 57).

Na década de 90, a agricultura familiar e o meio rural criam destaque para 

sua relação de sustentabilidade com o meio ambiente, na geração de emprego e 

na preservação ambiental. Mesmo assim, esses pequenos agricultores nunca 

tiveram força para deliberação das principais decisões de política públicas agrícola, 
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pois políticas agrárias nunca existiram.  Como exemplo, “lembramos que a política 

comercial da fase pós-real foi sustentada em grande medida pela agricultura, naquilo 

que muitos chamaram de âncora verde”. (DENARDI 2001, p. 57).
 

“O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é 
a primeira política pública diferenciada em favor dos agricultores familiares 
brasileiros. O Pronaf é uma conquista dos movimentos sociais e sindicais de 
trabalhadores rurais nas últimas décadas. Suas lutas podem ser simbolizadas 
pelos Gritos da Terra Brasil, liderados pela Contag e, no caso da Região Sul, 
pelas ações e pressões da Frente Sul da Agricultura Familiar. No âmbito 
do governo federal, o Pronaf é um campo de disputa entre duas forças ou 
posições. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, respaldado por setores do 
BNDES e do IPEA, pretende dar ao Pronaf a importância e amplitude de uma 
efetiva política de desenvolvimento rural. Mas os ministérios da Fazenda e da 
Agricultura veem o Pronaf apenas como uma política social compensatória, isto 
é, como mero paliativo para minorar os efeitos da “inevitável” marginalização 
e exclusão dos pequenos agricultores sem condições reais de integração e 
competição nos mercados globalizados. Até agora, o Pronaf tem permitido a 
massificação ou socialização do acesso ao crédito de custeio para considerável 
número de agricultores familiares.”(DENARDI, 2001. p. 58)

Como desafio, destaca-se, que ainda existe um elevado número de agricultores 

familiares que não diversificaram sua produção, isso é uma estigmatizarão que 

necessita ser quebrada, quanto maior a variedade, maior serão os benefícios ao 

solo e na qualidade da produção. Ao diversificar a produção, é possível transformar 

o processo mais sustentável, com Princípios da Agroecologia, e uma base ecológica 

capaz de realizar essa mudança cultural. (DENARDI 2001, p. 57)

Porém, o Pronaf marcou o início do reconhecimento Estatal, com ele foi 

possível o financiamento de custeio de produtos, pacotes tecnológicos tradicionais 

entre outros, mas ainda falta crédito para financiar mudanças mais significativas nos 

sistemas de produção. Mesmo que existam normas que orientem essa modalidade 

de financiamento, os Bancos não aceitam muito bem tal recomendação.  E de certa 

forma entende-se que justamente um dos maiores desafios, também é onde se 

encontra uma questão mais burocrática. (DENARDI 2001, p. 57)

Com o intuito de demonstrar as medidas da implementação das políticas 

públicas destinadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) durante a pandemia do Coronavírus pelo Governo Federal do Brasil, fez-se 

uma ampla pesquisa em notícias publicadas no site do Governo Federal de março de 

2020 a outubro de 2020. 
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Para viabilizar a pesquisa de notícias, foi utilizado o termo “Pronaf” e “pandemia”, 

que apresentou 40 resultados, com a delimitação temporal de março de 2020 a outubro 

de 2020. Dentro da delimitação proposta para esta pesquisa, foram encontradas 

23 notícias que se enquadram na temática sobre análise, envolvendo o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e a pandemia do Coronavírus. 

A partir dessas notícias se verificou a implementação de seis medidas: 

Portaria 24/2020, Portaria 129/2020, Resolução 4.801/2020, Plano Safra 2020/2021, 

elevação dos limites de crédito de industrialização para Agroindústria Familiar e Lei 

nº 14.408/2020.

A população em geral sofreu e está sofrendo os impactos decorrentes da 

pandemia do Coronavírus. Para o agronegócio, Távora (TÁVORA 2020, p.15, apud 

Stephenson; Shutske) destacou seis preocupações, quais sejam:

“1) impacto em preços e mercados; 2) lentidão e escassez nas 

cadeias de suprimentos; 3) saúde dos produtores e de suas famílias; 

4) eventuais baixas na força de trabalho; 5) segurança para os 

trabalhadores e falta de equipamento de proteção individual; 6) 

outras interrupções e outros desafios que moradores de áreas 

rurais podem vir a enfrentar. ”

Nesse contexto, implementação das políticas públicas de estímulo à agricultura 

familiar são de extrema importância para o pequeno produtor rural, a fim de garantir 

qualidade de vida aos produtores, contínua produção de alimentos, segurança 

alimentar, geração e diversificação de renda e diminuir o êxodo rural, já que esse 

setor é o responsável pela alimentação interna e externa do país.

A primeira medida adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) foi a prorrogação por seis meses do prazo de validade das 

Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) que venceram entre os dias 25 de março e 

31 de dezembro de 2020, a fim de evitar a locomoção de agricultores até os órgãos e 

entidades emissoras de DAP e garantir a continuidade do acesso às políticas públicas 

da agricultura familiar, conforme Portaria nº 24/2020 (BRASIL, 2020).

Posteriormente, a Portaria nº 129/2020 estabeleceu a prorrogação por 6 (seis) 
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meses da vigência das DAPs com vencimento entre os dias 24 de setembro e 31 de 

dezembro de 2020. Ainda, estendeu por 3 (três) meses as DAPs que expiram entre 

os dias 01 de janeiro a 31 de março de 2021 (BRASIL, 2020).

A medida adotada é de grande relevância, tendo em vista que a DAP é o 

instrumento necessário para o agricultor familiar ter acesso às políticas públicas de 

crédito e programas de compras. Sobre a DAP, o Governo Federal (2019) dispõe:

“A DAP é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de 
incentivo à produção e geração de renda. Como uma identidade, o documento 
tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do 
imóvel rural e da renda da família. Para acessar uma linha de crédito do 
Pronaf, por exemplo, é imprescindível a DAP, pois nela consta informações 
que darão segurança jurídica para as transações de financiamentos. ”

Além dessa medida, a Resolução 4.801/2020 autorizou as instituições financeiras 

a prorrogarem o pagamento de crédito de custeio e de investimento aos agricultores 

familiares que tiveram sua atividade afetada pelas medidas de distanciamento 

social provocada pela pandemia do Coronavírus para até 15 de agosto de 2020, o 

vencimento das parcelas vencidas ou vincendas entre 01 de janeiro de 2020 a 14 de 

agosto de 2020. Após, prorrogou de 15 de agosto de 2020 para 15 de dezembro de 

2020 o prazo de vencimento das parcelas vencidas ou vincendas entre 01 de janeiro 

de 2020 a 14 de dezembro de 2020. (BRASIL, 2020).

Ainda, a Resolução 4.801/2020 criou uma linha especial de crédito para 

agricultores familiares cadastrados no Pronaf, na qual a taxa de juros é de 4,6% 

(quatro vírgula seis por cento) ao ano, prazo para pagamento de três anos, com um 

ano de carência e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de limite por produtor rural. (BRASIL, 

2020).

São medidas econômicas adotadas pelo Governo Federal visando incentivar 

a atividade rural, que possui um papel relevante na economia do país, trazendo 

subsídios para que o agricultor consiga se manter na atividade rural, com a mesma 

intensidade produtiva, evitando o êxodo rural e escassez alimentar nesse momento 

tão delicado de pandemia do Coronavírus. 

No intuito de garantir a continuidade de produção no campo e o abastecimento de 

alimentos no país, o Governo Federal lançou o Plano Safra 2020/2021 com aumento 

dos recursos destinados para financiamento do Pronaf. As principais informações 
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são as seguintes:

“[...] o Plano Safra 2020-2021, que contará com R$ 236,3 bilhões 

para apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de 

R$ 13,5 bilhões em relação ao plano anterior. Os financiamentos 

podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 

2021.

Do total, R$ 179,38 bilhões serão destinados ao custeio e 

comercialização (5,9% acima do valor da safra passada) e R$ 

56,92 bilhões serão para investimentos em infraestrutura (aumento 

de 6,6%). Todos esses recursos vão garantir a continuidade da 

produção no campo e o abastecimento de alimentos no país 

durante e após a pandemia do novo Coronavírus. [...]

Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões para 

financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 2,75% e 4% ao ano.” 

(Governo Federal, 2020)

O Plano Safra é um programa do Governo Federal que existe desde o ano 

2000 como incentivo à produção sustentável e vem auxiliando o produtor por meio 

de custeio agropecuário. No cenário atual, demonstrando o interesse do governo 

na manutenção do setor, o programa foi reforçado com a disponibilização de mais 

R$ 13,5 bilhões que no ano anterior, totalizando R$ 236,3 bilhões para apoiar e 

fortalecer a agricultura e agropecuária. Desse total, R$ 33 bilhões são destinados 

para financiamento do Pronaf. 

Esse recurso por ser subsidiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) possui encargos mais baixos que os costumeiramente 

praticados pelo sistema bancário. 

Além disso, foi aprovada a elevação dos limites de crédito de industrialização 

para Agroindústria Familiar, no âmbito do Pronaf, passando aos seguintes limites por 

beneficiário: i) pessoa física: de R$ 45.000,00 para R$ 60.000,00; ii) empreendimento 

familiar rural – pessoa jurídica: de R$ 210.000,00 para R$ 300.000,00; iii) cooperativa 

singular: de R$ 15.000.000,00 para R$ 20.000.000,00; e, iv) cooperativa central: de 
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R$ 30.000.000,00 para R$ 40.000.000,00 (Governo Federal, 2020).

A agroindústria familiar possui um papel muito importante para o crescimento 

econômico do país. Consiste na atividade desenvolvida pelos pequenos produtores 

rurais com apoio da família, na qual ocorre a transformação das matérias-primas 

agropecuárias em produtos destinados à comercialização. Planos como este são 

necessários para garantir que o pequeno produtor rural cresça e se mantenha 

no campo, produzindo, industrializando e comercializando produtos saudáveis e 

oportunizando maior segurança alimentar ao consumidor.

Outra medida adotada, foi a sanção da Lei nº 14.048/20, que dispõe sobre 

medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para diminuir 

os impactos socioeconômicos decorrentes da pandemia do Coronavírus. (BRASIL, 

2020).

Essa lei previu que o recebimento de auxilio emergencial por agricultores 

familiares não descaracteriza a condição de segurado especial, bem como a 

possibilidade de quitação em produtos de parcelas vencidas ou vincendas de Cédulas 

de Produto Rural emitidas em favor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 

por organizações de agricultores familiares cuja comercialização da produção tenha 

sido prejudicada pela pandemia da Coronavírus.

Dessa forma, é possível concluir que o Governo Federal, nesse estreito 

espaço de tempo da pandemia do coronavírus, elaborou e aprovou uma série de 

medidas visando incentivar a manutenção e o fortalecimento da agricultura familiar, 

setor importante para o produto interno bruto do país, e atividade importante para a 

produção alimentar do Brasil e do mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação e o fomento de políticas públicas voltadas a agricultura familiar 

durante a pandemia COVID-19 possibilitaram a garantia na continuidade da 

produção dos pequenos produtores rurais. Além de evitar uma onda sucessiva de 

desabastecimento, evitando assim inflação de preços, evasão do homem do campo 

para os centros urbanos.

O presente artigo tratou sobre as medidas e os desafios da implementação das 
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políticas públicas destinadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) durante a pandemia do Coronavírus pelo Governo Federal do Brasil.

Para contextualização do tema, primeiro buscou-se fazer um breve resgate 

histórico sobre o Pronaf. Como se percebe da história, o Pronaf foi criado em 1995 

pelo Governo Federal através do Decreto 1.946/96 com o objetivo de promover 

o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, propiciando aumento da 

capacidade produtiva, geração de empregos e melhoria de renda.

O desenvolvimento da presente pesquisa viabilizou identificar que o Governo 

Federal criou medidas de implementação de políticas públicas destinadas ao Pronaf 

durante a pandemia do Coronavírus, criando seis medidas, quais sejam Portaria 

24/2020, Portaria 129/2020, Resolução 4.801/2020, Plano Safra 2020/2021, elevação 

dos limites de crédito de industrialização para Agroindústria Familiar e Lei 14.408/2020.

Considera-se que a execução do trabalho foi válida para ampliar as percepções 

das autoras acerca da importância das políticas públicas destinadas ao Pronaf e de 

como o governo se portou diante da pandemia do Coronavírus.
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INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas surgem como um problema sem precedentes, os 

desmatamentos estão se alastrando pelo mundo consumindo a biodiversidade, os 

agrotóxicos estão envenenando nossa água e alimentos, as catástrofes ambientais 

estão cada vez mais comuns. Para mudarmos o mundo, e sensibilizando as pessoas, 

resgatando valores, buscando a esperança de um futuro melhor, nós precisamos 

mudar as crianças, e para isso conseguiremos somente através da educação. 

A presente pesquisa tem por escopo analisar a importância de trabalhar os 

saberes campesinos nas Práticas Curriculares como estratégia de efetivação da 

sustentabilidade através do Programa Mosaico de Saberes do Campo. Considerando 

que nesta sociedade globalizada, por si só insustentável ante a seus padrões 

capitalistas instituídos e voltados ao desenvolvimento econômico enquanto meio 

irracional ao progresso, persevera na produção agrícola a lógica das commodities, 

42  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001
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45  Engenheira Ambiental, Especialista em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela UNICID. 
E-mail: leticiaengamb@gmail.com.
46  Doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Líder 
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mailto:franizolani@hotmail.com
mailto:franizolani@hotmail.com
mailto:leticiaengamb@gmail.com
mailto:jeronimotybusch@ufsm.br


183

a qual reflete negativamente em termos socioambientais às comunidades. Por esta 

razão, torna-se cada vez mais louvável a busca por estratégias que modifiquem ou 

compensem as produções em escala, tais como o incentivo à educação ambiental e 

ao necessário resgate e (re)valorização de saberes campesinos.  

Nesse diapasão, encontra-se o Programa Municipal Mosaico de Saberes do 

Campo (PROMSAC) enquanto uma iniciativa que visa à formação contínua para 

além do âmbito escolar, fomentando a socialização dos saberes e fazeres vividos 

pelos sujeitos que vivem no e do Campo. Esses sujeitos cujos conhecimentos são 

tradicionais e além da formação escolar ou acadêmica, passam a contribuir e a 

qualificar as práticas docentes e discentes no que concerne ao processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando um olhar mais atento para as especificidades oriundas 

da zona rural, propondo uma política de formação municipal, enquanto uma estratégia 

emancipatória local.

Nesse contexto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais as 

perspectivas de efetivação da sustentabilidade a partir de modelos como o Programa 

Mosaico de Saberes do Campo? Para tanto, adota-se o trinômio metodológico: 

Abordagem, Procedimento e Técnica. O método de abordagem é o indutivo, partindo-

se da análise de um modelo específico a ser, posteriormente, a partir dos resultados, 

aplicados a outros casos, generalizando-o. Já, o método de procedimento dá-se pela 

pesquisa bibliográfica e análise documental, considerando teses, dissertações e 

artigos científicos sobre a temática em questão, bem como a análise da Lei Nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e o Programa Mosaico de Saberes, utilizando-se de técnicas 

de resumos, fichamentos e, eventualmente, a elaboração de figuras e tabelas.

Com relação à estrutura, o presente estudo encontra-se dividido em dois eixos 

temáticos, tendo o primeiro por objetivo específico identificar o contexto de instituição 

da educação ambiental no País, especialmente voltando-se para a Lei Nº 9.795, de 

27 de abril de 1999. Por fim, o segundo visa a compreender as perspectivas e os 

desafios que envolvem a efetivação da sustentabilidade, a partir da instituição do 

Programa Mosaico de Saberes do Campo.
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POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A BASE LEGAL 
NA BUSCA DE ESTRATÉGIAS PRÁTICAS

Mundialmente, a sociedade encontra-se em um cenário de insustentabilidade, 

devido a padrões homogeneizadores que vêm de encontro ao respeito à diversidade 

e aos saberes tradicionais, carecendo de embasamento jurídico de proteção, 

mas também de alternativas práticas que visem a resgatar valores sociais, o 

reconhecimento de saberes tradicionais, habilidades e competências destinadas à 

conservação do meio ambiente. Dentre as alternativas, aponta-se para a educação 

ambiental como instrumento de possibilidade de construção de uma ecologia de 

saberes47 que seja libertadora jurídica e materialmente. Dessa forma, este tópico tem 

por objetivo específico identificar o contexto de instituição da educação ambiental no 

País, especialmente voltando-se para a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.

Cabe, em um primeiro momento, refletir que a relação entre homem e meio 

ambiente, vem sendo discutida ao longo dos anos. Nos anos 1960, começaram a 

surgir movimentos no mundo inteiro, em defesa do meio ambiente, que visavam 

a construção de outros estilos de vida, culturas e modelos societários (BERNAL; 

MARTINS, 2015, p. 09). 

Em 1972, na Suécia, quando ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano (Conferencia de Estocolmo), a qual deu início para as 

preocupações internacionais com a poluição, degradação do meio ambiente e a eco 

política (COSTA et al, 2013). No Brasil, é nessa década que a questão ambiental 

começa a ganhar importância, mas como o país estava sob o regime militar, os 

movimentos sociais e a educação se encontravam sob forte repressão, impossibilitando 

uma educação ambiental voltada ao questionamento do modelo societário (BERNAL; 

MARTINS, 2015, p. 10).

47  A ecologia de saberes é fundamentada na ideia de que todo o conhecimento é interconhe-
cimento e, portanto, deve ser compreendida como um conjunto de intervenções epistemológicas 
que valorizam os múltiplos saberes, que resistiram com êxito à opressão hegemônica e que tam-
bém investigam as condições para um diálogo horizontal de conhecimentos (SANTOS, 2009, p. 
13, 45). Nesse sentido, Tybusch (2011, p. 181, 191) afirma ser essencial uma ecologia de saberes, 
bem como a necessidade de identificar os discursos de “assujeitamento” e padronização no que 
concerne à prática hegemônica e a percepção da dominação discursiva no “nível micro” e, assim, 
proliferarem-se alternativas/possibilidades contra-hegemônicas. 
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Ainda na década de 1970, mais precisamente, em 1977, outro evento de 

relevância na temática educacional-ambiental ocorreu em Tbilisi, na Georgia, a 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, fruto da parceria 

estabelecida pela Unesco e o Programa de Meio Ambiente da ONU (Pnuma). Foi 

deste encontro que se estabeleceram os princípios e as estratégias para a Educação 

Ambiental que até hoje são bases em todo mundo (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 1997).

Ao longo dos anos, outros grandes eventos foram realizados, entre eles, no 

Brasil em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, conhecido como a Eco-92, onde foram debatidos diversos 

problemas ambientais e aprovados duas convenções, uma sobre biodiversidade e 

a outra sobre mudanças climáticas. Consoante foi criado a Agenda 21, a qual foi 

assinada por 179 países, que estipula metas ambientais e um planejamento para 

um desenvolvimento e consumo mais sustentável (COSTA et al, 2013). Em paralelo, 

no Fórum Global, foi firmado o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, que determina uma relação entre as 

políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade, apontando princípios 

e um plano de ação para educadores ambientais (MMA, 1997).

Para se atingir a sustentabilidade48, a educação é o caminho, na Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública 

para a Sustentabilidade, organizada pela UNESCO e o governo da Grécia de 8 a 12 de 

dezembro de 1997, destacam-se as recomendações da Declaração de Thessaloniki, 

para os países, dentre os quais, o Brasil se baseou ao desenvolver a Política Nacional 

de Educação Ambiental, destacando-se como pontos principais: 

10. A reorientação da educação como um todo em direção a sustentabilidade 
envolve todos os níveis de educação formal, não-formal e informal, em todas 
as nações. O conceito de sustentabilidade não se restringe ao ambiente 
físico, mas também abrange as questões da pobreza, população, segurança 
alimentar, democracia, direitos humanos e paz. Sustentabilidade é, enfim, 
um imperativo moral e ético no qual a diversidade cultural e o conhecimento 
tradicional precisam ser respeitados.

48  Neste sentido é importante a percepção de um conceito de sustentabilidade que esteja além 
da retórica do desenvolvimento sustentável economicamente orientado. Convém salientar que o 
termo “Sustentabilidade” não se refere, necessariamente, à expressão “sustentabilidade ambien-
tal”. Incorpora, de forma multidisciplinar, diversas outras dimensões (TYBUSCH, 2011, p. 190).
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11. A educação ambiental, tal como desenvolvida no quadro das recomendações 
de Tbilisi e evoluída desde então, focando todo tipo de questões globais 
tratadas na Agenda 21 e nas grandes Conferências das Nações Unidas, 
também foi tratada como educação para a sustentabilidade. Isso permite 
a referência à educação para o meio ambiente e a sustentabilidade (MMA, 
1997).

 Em decorrência desses eventos, a legislação ambiental vem avançando 

gradativamente, ressaltando-se que sua evolução é fundamental para a gestão das 

instituições públicas, bem como para promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, 

como se propõe a própria Constituição Federal. 

Outrossim, a educação ambiental está diretamente relacionada ao ecossistema, 

e para que haja o bom uso e conservação do mesmo, é necessária a implementação 

e difusão de práticas sustentáveis e políticas públicas que visem à conscientização 

ambiental coletiva. Ela “assume assim a sua parte no enfrentamento dessa crise 

radicalizando seu compromisso com mudanças de valores, comportamentos, 

sentimentos e atitudes, que deve se realizar junto à totalidade dos habitantes de 

cada base territorial, de forma permanente, continuada e para todos”. (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2007, p.14).

A sustentabilidade deve ser buscada a partir de práticas educativas e projetos 

socioambientais que estimulem não apenas a troca de técnicas, mas a transformação 

do conjunto de relações sociais e produtivas existentes no campo e nos centros 

urbanos. Resolver problemas socioambientais através da educação deve ser visto 

como um meio e não um fim. O trabalho educacional deve ser a oportunidade de 

fortalecer as ações educativas ambientais, denotando que, através de ações simples, 

é possível um gerar uma consciência que será premissa da vida da criança e jovem, 

bem como transmitida ao seu ambiente familiar (ROSA, 2007, p. 279).

Neste norte, a educação ambiental é definida como “processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais e conhecimentos voltadas 

para a conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade” (BERNAL; MARTINS, 2015, p. 09).

Nessa toada, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 205 que a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
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com a colaboração da sociedade. Além disso, em seu artigo 225, assegura a todos 

a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Por ser a educação um direito fundamental, em sua modalidade de direito social 

e, portanto, um dever do Estado, que há a necessidade de concretização através 

de políticas públicas, como a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

resultado de uma construção histórica que ultrapassa a evolução do ambientalíssimo 

e da legislação ambiental aos dias de hoje (BERNAL; MARTINS, 2015, p.10). 

A PNEA é regida pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, na qual indica 

seus princípios, objetivos, responsáveis pela implementação e a forma de atuação. 

Desta forma, no art. 2.º da referida Lei, entende-se a educação ambiental como “um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal” (BRASIL,1999).

Para tanto, essa Política, consoante em seu art. 7.º, envolve em sua esfera 

de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 

ensino, órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental (BRASIL, 

1999).

Ademais, cabe destacar que todos possuem direito à educação ambiental, 

estabelecendo o art. 1.º da PNEA que: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Por conseguinte, com os princípios da PNEA encontram-se amparados no art. 4.º 

da referida lei, buscando consolidar o enfoque humanista, democrático e participativo, 

e reforçando a contextualização da temática ambiental nas práticas sociais quando 

expressam que ela deve ter uma abordagem integrada, processual e sistêmica do 
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meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, com a abordagem articulada 

das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais sob o enfoque da 

sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Como objetivo, a Política Nacional visa ao desenvolvimento da compreensão 

integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, de acordo com 

seu art. 5.º: 
Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre 
a problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente 
e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 
e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade 
(BRASIL, 1999).

Insta também mencionar que, conforme a PNEA, as atividades vinculadas na 

educação em geral e na educação escolar devem ser desenvolvidas por meio da 

capacitação de recursos humanos; do desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

experimentações; produção e divulgação de material educativo; e do acompanhamento 

e avaliação (BRASIL, 1999).

Nesse sentido, segundo o art. 13, entende-se por educação ambiental não-

formal “as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre 

as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade 

do meio ambiente” (BRASIL, 1999). Ademais, a responsabilidade por incentivar a 

sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação e dos 
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agricultores; a ampla participação da escola, vinculadas à educação ambiental não-

formal; o ecoturismo, entre outros, cabe ao Poder Público, municipal, estadual ou 

federal ao passo que o art. 19 estabelece, que “os programas de assistência técnica 

e financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal, estadual e 

municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambiental” (BRASIL, 1999).

No que tange à coordenação da PNEA, ela ficará a cargo de um órgão gestor, 

que estabelecerá diretrizes para implementação em âmbito nacional; supervisão de 

planos, programas e projetos na área de educação ambiental, em âmbito nacional. 

(BRASIL 1999), tendo sido, posteriormente, editado o Decreto nº 4.281, de 25 de 

junho  de 2002, regulamentando a referida lei, e determinando a execução da PNEA  

pelos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA, pelas instituições educacionais 

públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades 

de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade (BRASIL, 

2002). 

Ademais, o Decreto, em seu art. 1.º, criou o Órgão Gestor responsável pela 

coordenação da PNEA, dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da 

Educação, cabendo indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas 

questões de Educação Ambiental em cada Ministério (BRASIL, 2002). Outrossim, 

estabeleceu em seu art. 6.º que deverão ser mantidos os programas de educação 

ambiental integrados a todos os níveis e modalidades de ensino e às atividades 

de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de gerenciamento de 

resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria 

de qualidade ambiental, entre outros (BRASIL, 2002).

Com práticas educativas e projetos socioambientais de temas relacionados ao 

meio ambiente, é possível uma transformação social, dentro e fora do âmbito escolar, 

contando, para tanto, com a necessária aplicação da PNEA enquanto instrumento de 

criação de uma sociedade mais sustentável.

Sendo assim, a educação ambiental é usada como uma estratégia para o 

enfrentamento de grandes problemas que estamos vivenciando, servindo como um 

processo educativo que conduz a um saber ambiental, o qual se materializa em valores 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.281-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.281-2002?OpenDocument
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éticos e políticas sociais, que podemos prevenir e enfrentar, mudando nosso estilo 

de vida e nossa forma de pensar (BERNAL; MARTINS, 2015, p. 20), constituindo-se 

de múltiplas alternativas, como o Programa Mosaico de Saberes do Campo, o qual 

passa a ser estudado no tópico seguinte. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLAR PARA O DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL: UM OLHAR SOBRE O PROGRAMA MOSAICO 
DE SABERES DO CAMPO

A educação ambiental no ambiente escolar rural constitui-se em uma das 

alternativas enquanto caminhos ao desenvolvimento rural sustentável, rumando para 

a materialização de uma ecologia de saberes, nos quais os saberes do campo são 

resgatados, (re)valorizados e (re)significados, a partir de iniciativas como o Programa 

Mosaico de Saberes do Campo. Nesse contexto, este tópico visa a compreender as 

perspectivas e os desafios que envolvem a efetivação da sustentabilidade, a partir da 

instituição do referido programa.

Primeiramente, cabe mencionar que

o atributo “ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e 
latinoamericana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas 
se constitui em elemento estruturante que demarca um campo político de 
valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática 
político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a 
ética e a cidadania ambiental; O reconhecimento do papel transformador e 
emancipatório da Educação Ambiental torna-se cada vez mais visível diante 
do atual contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças 
climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos 
socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias evidenciando-
se na prática social (BRASIL, 2012).

O Plano Nacional de Educação, a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

determina os Parâmetros Curriculares Nacionais, que servem como referencial para 

o programa pedagógico das escolas. No ano de 2021, foram aprovadas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Ambiental que asseguram a promoção da 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino.

Com isso, consoante no art. 1, II, da Resolução n. 2., de 15 de junho de 2012, 

faz parte das diretrizes estabelecidas:
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estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental 
na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos 
das instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental 
como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais 
componentes (BRASIL, 2012).

Conforme as diretrizes e bases da educação nacional, os currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

comum, mas uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais 

da sociedade (BRASIL, 1996, art. 26), somando-se a previsão de que os Municípios 

devem estabelecer as normas complementares que tornem efetiva a Educação 

Ambiental em todas as fases, etapas, modalidades e níveis de ensino sob sua 

jurisdição conforme regime de colaboração (BRASIL, 2012, art. 18).

Ademais, a Educação Ambiental mostra-se como uma das ferramentas 

essenciais para o desenvolvimento da cidadania e preservação do meio ambiente, 

devendo estar presente, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não-formal, pois pela aprendizagem dos problemas ambientais, é 

possível solucionar as questões que envolvem o desenvolvimento social, econômico 

e político, bem como desenvolver na população uma consciência preocupada com o 

meio ambiente e com os problemas que lhe são associados, o que é essencial para 

o bem-estar de todos coletivo.

Nos processos de aprendizagem, para trabalhar as questões relacionadas ao 

meio ambiente, espera-se que a qualificação desse debate contribua para o controle 

social das políticas públicas e das decisões que afetam a coletividade, o que só pode 

acontecer com a participação ativa dos agentes sociais interessados em conjunto 

com a comunidade (BERNAL; MARTINS, 2015, p. 19.). Nesse sentido:

O projeto no Campo da Educação Ambiental será sempre algo que se insere 
em uma realidade complexa, dinâmica, com quase todos os limites difusos 
ou inexistentes, envolvendo uma grande diversidade de atores e instâncias 
sociais. Isso exige uma contextualização da situação ou problema no qual se 
pretende intervir e dos principais aspectos do projeto proposto, incluindo: os 
atores envolvidos, as articulações existentes e possíveis, outras iniciativas 
abordando o assunto, as condições reais de mudança, a capacidade da escola 
de atuar perante o assunto e as áreas de influência do projeto. Algumas vezes 
projetos baseados em diagnósticos simplistas e abordagens sócio-políticas 
ingênuas, promovem atividades pontuais, desarticuladas e incapazes de dar 
conta dos problemas ambientais abordados. Assim, apesar dos esforços, 
da boa vontade e do desgaste que gera nos envolvidos, tais iniciativas não 
conseguem dar conta das questões ambientais tratadas e nem aumentar a 
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eficiência nos processos educativos (ROSA, 2007, p. 278).

Quando o tema das Práticas Curriculares de escolas rurais estimula a troca de 

experiências, de vivências e de saberes, na conservação da identidade cultural, da 

integridade ambiental e seus territórios constroem-se pontes unindo a permanência do 

homem do campo com desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Permitindo 

a manutenção dos povos campesinos, que possuem modos de vida e de saberes 

construídos historicamente constituídos (LEMOS, 2013, p. 24).

Haja vista que referidas práticas curriculares expressam nos conteúdos de 

aprendizagem que sociedade e que sujeitos queremos formar (LEMOS, 2013, p. 28), 

elas podem compreender a particularidade dos saberes, indo além do aprendizado 

em sala de aula, o que é defendido pelos Movimentos Sociais Campesinos, que 

referem que “a distinção entre conhecimento empírico e conhecimento científico tem 

criado uma leitura simplista sobre que são saberes e conteúdo de aprendizagem” 

(LEMOS, 2013, p. 78).

Os saberes da terra retratam as relações estabelecidas pelos povos campesinos, 

representam as atividades desenvolvidas no desenvolvimento e no cultivo de plantas 

e animais, bem como cultivo d a terra no espaço familiar (ANTUNES-ROCHA; 

MARTINS, 2009, p. 18).

Nesse diapasão, a educação no campo busca expressar contradições sociais 

muito distintas, partem da construção de um paradigma teórico e político que participa 

de um movimento histórico e político muito forte (FERNANDES, 2008, p. 70), podendo-

se destacar três características essenciais a ela: 

Primeira: A materialidade de origem (ou de raiz) da Educação do Campo 
exige que ela seja pensada/trabalhada sempre na tríade: Campo – Política 
Pública – Educação. É a relação, na maioria das vezes, tensa, entre esses 
termos que constitui a novidade histórica do fenômeno que batizamos de 
Educação do Campo.
Segunda: A Educação do Campo trata de uma especificidade; assume-se 
como especificidade: na discussão de país, de política pública, de educação. 
Essa característica nos tem aproximado e distanciado de muitos sujeitos/
grupos que fazem e discutem educação e que defendem uma perspectiva 
de universalidade, de educação unitária e que nos alertam para o perigo da 
fragmentação das lutas da classe trabalhadora. Também aqui há uma tensão a 
ser enfrentada, para que a contradição real possa ser apreendida e superada.
Terceira: O movimento da Educação do Campo se constitui de três momentos 
que são distintos, mas simultâneos e que se complementam na configuração 
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do seu conceito, do que ela é, está sendo, poderá ser. A Educação do Campo é 
negatividade – denúncia/resistência, luta contra – Basta! de considerar natural 
que os sujeitos trabalhadores do campo sejam tratados como inferiores, 
atrasados, pessoas de segunda categoria; que a situação de miséria seja 
seu destino; que no campo não tenha escola, que seja preciso sair do campo 
para frequentar uma escola; que o acesso à educação se restrinja à escola, 
que o conhecimento produzido pelos camponeses seja desprezado como 
ignorância... A Educação do Campo é positividade – a denúncia não é espera 
passiva, mas se combina com práticas e propostas concretas do que fazer, 
do como fazer: a educação, as políticas públicas, a produção, a organização 
comunitária, a escola... A Educação do Campo é superação – projeto/utopia: 
projeção de uma outra concepção de campo, de sociedade, de relação campo 
e cidade, de educação, de escola. Perspectiva de transformação social e de 
emancipação humana. (FERNANDES, 2008, p. 73-82, grifo nosso).

Sua importância é unânime, mas quando a relacionamos com a zona rural, 

onde além da sustentabilidade, tem de haver o reconhecimento e valorização da 

diversidade dos múltiplos saberes e olhares sobre o meio ambiente, vivências, a 

história e cultura do homem do campo, estimulando essa troca de experiências, a 

assimilação de novos conceitos e preservação ambiental, esses saberes culturais 

dos povos campesinos encontram-se delimitados, correndo o risco de não serem 

disseminados, em que pese a sua grande relevância multidimensional (LEMOS, 

2013, p. 24).

Os saberes do campo ou campesinos caracterizam-se como saberes 

experienciais que os camponeses constroem por meio das formas que o trabalho 

assume no contexto da terra, “fazendo com que as relações dos saberes do povo 

do campo com a natureza sejam carregadas de interatividade e modos próprios de 

produção e vivências” (MELO, 2016, p. 04).

A relação das comunidades camponesas com a terra que habitam e com 

produção de alimentos é determinante para sua reprodução social ao longo das 

gerações e, para além disso, seus saberes são de extrema relevância para influenciar 

principalmente no cuidado com o meio ambiente (BERNAL; MARTINS, 2015, p. 21).

Por conseguinte, o entendimento sobre o currículo é que ele é construído a 
partir das relações de tempo e espaço, desenvolvido em um contexto histórico, 
planejado segundo valores e competências que estes professores desejam 
que seus alunos desenvolvam, objetivando uma formação para a cidadania. 
É válido destacar que os professores colaboradores da pesquisa concebem 
que o currículo da escola, cenário do estudo, contempla conhecimentos 
universais que formam a base nacional comum, pois para formar cidadão é 
preciso conhecimentos amplos que favoreçam o desenvolvimento de saberes 
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e facilitem a compreensão sobre o cenário nacional e mundial. De igual modo, 
expressam o entendimento de que o currículo da escola do campo seja 
aberto aos saberes da cultura camponesa, pois compreendem de que essa 
valorização e incorporação enriquece o processo de aprendizagem, motiva 
os alunos para aprender, imprime maior significância aos conhecimentos 
escolares, promovendo a conscientização dos estudantes sobre a realidade 
em que vivem (MELO, 2016, p. 04).

Baseando-se que a educação ambiental é construída com responsabilidade 

cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza, 

no Município de Santa Maria, foi criado o Programa Municipal Mosaico de Saberes 

do Campo (PROMSAC), uma iniciativa que visa à formação contínua para além dos 

horizontes da escola, que busca a “socialização dos saberes e fazeres vividos pelos 

sujeitos que vivem no e do campo” (SANTA MARIA, 2020a).

O nome do projeto foi pensado na arte milenar que reúne peças de variadas 

cores para formar uma figura, representando a união, organização, criatividade e 

paciência. Com isso surgiu em 16 de agosto de 2017, o PROMSAC, que ultrapassa 

os horizontes da escola (ARAÚJO, 2017).

O projeto se constitui por dois grandes eixos:  o de formação continuada específica, 

para docentes que atuam nas escolas do campo, notadamente 10 escolas na zona 

rural de Santa Maria, e; o Turismo Rural Pedagógico, que engloba todos os alunos da 

rede municipal de ensino da zona urbana e rural (SANTA MARIA, 2020a).

O Projeto foi proposto pela Secretaria de Educação do Munícipio com o objetivo 

de buscar o desenvolvimento sustentável, valorização e respeito à diversidade no 

campo. Além disso, busca o envolvimento de alunos, professores, funcionários e toda 

a comunidade escolar no que se refere aos três pilares do programa: desenvolvimento 

social sustentável; valorização e respeito à diversidade do campo; e identidade, 

empreendedorismo e cidadania (ARAÚJO, 2017). Para incentivar a participação no 

projeto, a Prefeitura criou o selo Colaborador PROMSAC, que estimula produtores 

rurais e parceiros a participarem do Programa (ARAÚJO, 2017).

Esses sujeitos, cujos conhecimentos são tradicionais, para além da formação 

escolar ou acadêmica, passam a contribuir e a qualificar as práticas docentes e 

discentes no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem, possibilitando um 

olhar mais atento para as especificidades oriundas da zona rural, propondo uma 
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política de formação municipal, enquanto uma estratégia emancipatória local (SANTA 

MARIA, 2020a).

Como Coordenadora, a Professora Cláudia Bassoaldo Ramos, integrante 

da rede de ensino municipal afirma que uma das atividades realizadas dentro do 

projeto, utiliza-se das técnicas “agrícolas, pecuárias, artesanais, desenvolvidas como 

ferramenta de ensino” como forma de aprendizagem e turismo rural, pedagógico 

e educacional (SANTA MARIA, 2020b). Referido turismo é também denominado 

ecoturismo, encontrando previsão normativa no art. 13.º, II, da Lei 9.795, de 27 de 

abril de 1999, como atividade de educação ambiental não-formal. O mencionado 

turismo rural pedagógico tem a finalidade de articular os saberes adquiridos em sala 

de aula com as diferentes realidades ambientais e culturais que compõem o meio 

rural, complementando o currículo escolar (SANTA MARIA, 2020b).

Destaca-se, ainda que, a Educação do Campo é uma área que carece de atenção 

e políticas públicas específicas, eis que a valorização da cultura local é essencial 

para a propagação dos saberes da vida do campo, bem como para o reconhecimento 

da história e da cultura desse povo. 

 Nessa senda, a escola deve assumir responsabilidade na criação no 

desenvolvimento de ações concretas, que possibilitem a aquisição de conhecimentos 

que permitam ao aluno compreender de forma mais ampla seu ambiente e sua 

relação com ele, não obstante, também no desenvolvimento de ações e na criação 

de competências.

Portanto, a escola do campo tem responsabilidade ainda maior, com o 

educando, sua família e a comunidade como um todo, já que esta pode ser um 

veículo fundamental para a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais 

bem como a proposta da construção coletiva que aproxime o homem da terra (MELO, 

2016, p. 04).

Assim, fica evidenciado que a inserção da educação ambiental no currículo 

escolar é essencial para a construção de um futuro melhor, formando cidadãos mais 

conscientes em relação ao meio ambiente, que sejam capazes de compreender a 

imprescindibilidade do agir pensando na coletividade, rumando para a realização do 

desenvolvimento rural sustentável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Política Nacional de Educação Ambiental contribuiu para a inserção de 

conceitos como sustentabilidade, preservação e valorização do saber empírico do 

homem do campo como objeto de estudo, pesquisa e desenvolvimento das atividades 

educacionais voltadas ao questionamento do modelo societário e o desenvolvimento 

sustentável nas zonas rurais. Com isso, verifica-se a importância de incentivar a adoção 

de mais políticas públicas de educação voltadas à área ambiental, especialmente a 

zona do campo, com o reconhecimento da importância dos sujeitos do campo como 

protagonistas de sua trajetória e responsáveis pela construção de um futuro mais 

sustentável a todos.

Nesse sentido, a sustentabilidade tão almejada deve ser buscada a partir de 

práticas educativas e projetos socioambientais que estimulem não apenas a troca 

de técnicas de produção, mas a transformação do conjunto de relações sociais e 

produtivas existentes no meio rural, para além de normatizações, possibilitando, 

assim, a sua materialidade e a valorização dos saberes.

Por isso, a prática de ensino voltada a temas relacionados ao meio ambiente 

constitui um meio de transformação social, dentro ou fora do âmbito escolar, o que 

faz da aplicação da Política Nacional de Educação ambiental uma necessidade 

enquanto um instrumento de criação de uma sociedade mais sustentável, dando o 

sustentáculo jurídico-político nesse sentido.

Sendo assim, a Educação Ambiental é usada como uma estratégia para o 

enfrentamento de crises, servindo como um processo educativo que conduz a um 

saber ambiental, o qual se materializa em valores éticos e nas demandas político-

sociais, possibilitando a prevenção e o enfrentamento de riscos globais, propiciando 

uma mudança do estilo de vida e das formas de pensar o ambiente em que se vive. 

Por fim, Programas como o Mosaico de Saberes do Campo angariam 

perspectivas de efetivação da sustentabilidade a partir de iniciativas com amparo 

jurídico, mas principalmente, com amparo social, fazendo com que o currículo seja 

mais que um instrumento de papel, seja o começo da mudança de paradigma rumo 

à sustentabilidade rural e, quiçá, à concretização da ecologia de saberes para além 

dos muros da universidade.



197

REFERÊNCIAS 
ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel; MARTINS, Aracy Alves (Org.). Educação do 
Campo: desafios para a formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

ARAÚJO, Maurício. Projeto da Secretaria de Educação busca o desenvolvimento 
sustentável, valorização e respeito à diversidade do campo. Superintendência de 
Comunicação Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2017. Disponível em: http://
www.santamaria.rs.gov.br/index.php?secao=noticias&id=15513. Acesso em: 20 out. 
2020. 

BERNAL, Alex Barroso; MARTINS, Adriana de Magalhães Chaves (Org.). Programa 
de Educação Ambiental e Agricultura Familiar: Caderno conceitual do PEAAF. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2015. 64 p.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
1988.

BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 10 out. 2020. 

BRASIL.  Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm. Acesso em: 10 out. 2020. 

BRASIL. Decreto n. 4.281, de 25 de junho  de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, 
de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/
d4281.htm Acesso em: 10 out. 2020. 

BRASIL. Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Ministério Da Educação Conselho 
Nacional De Educação. Disponível em: https://portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 out. 
2020.

COSTA, João de Jesus da; FERREIRA,  Maria do Carmo Barêa Coutinho; FERREIRA, 
Luiz Fernando; LUIZ, Claudio Antônio Marques; GOMES, Antônio Sérgio da Gama. 
Curso de Capacitação Sustentabilidade na Administração Pública. Ministério do 
Meio Ambiente, Brasília. DF, 2013. 98 p.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Educação do campo e território camponês no 
Brasil. p. 39-66. In: SANTOS, Clarice Aparecida dos (Org.). Por uma educação 
do campo. Brasília: Incra, 2008. Disponível em: https://educanp.weebly.com/
uploads/1/3/9/9/13997768/por_uma_educao_do_campo.pdf. Acesso: 05 out 2020.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. 
Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, mar. 2003.

LEMOS, Girleide Tôrres. Os saberes dos povos campesinos tratados nas práticas 
curriculares de escolas localizadas no território rural de Caruaru-PE. Recife, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.281-2002?OpenDocument


198

2013. 183 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Programa 
de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 
Recife, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13060. 
Acesso em: 05 out. 2020.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Declaração de Thessaloniki, 1997. Disponível 
em:  https://www.mma.gov.br/informma/item/8070-declara%C3%A7%C3%A3o-de-
thessaloniki.html. Acesso em: 05 out. 2020.

ME. Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental: Ministério 
do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental. Vamos cuidar do Brasil: 
conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Coord.: Soraia Silva de Mello, 
Rachel Trajber. Brasília: UNESCO, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/publicacao3.pdf. Acesso em: Acesso em: 05 out. 2020.

MELO, Raimunda Alves. Escola do Campo. Saberes da Cultura Camponesa e 
Conhecimentos Escolares em Articulação. Revista Eletrônica de Culturas e 
Educação, 10. ed., ano V,  2016. ISSN 2179.8443.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 05 mar. 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração final da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20): O futuro 
que queremos. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/
conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf. Acesso em: 08 out. 
2020.

PRS. Portal dos Resíduos Sólidos. História da Educação Ambiental no Brasil e 
no Mundo. 12 dez 2013. Disponível: https://portalresiduossolidos.com/historia-da-
educacao-ambiental-brasil-e-mundo/ Acesso em: 08 out. 2020.

ROSA, Antônio Vitor. Projetos em Educação Ambiental. In: Encontros e caminhos: 
formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. v. 02. Brasília, DF: 
Ministério do Meio Ambiente, 2007.

SANTA MARIA. Secretaria do Município de Educação. Programa Municipal Mosaico 
de Saberes do Campo. 2020a. Disponível em: https://www.santamaria.rs.gov.br/
smed/661-programa-municipal-mosaico-de-saberes-do-campo Acesso em: 10 out. 
2020.

SANTA MARIA. Secretaria do Município de Educação. Turismo Rural Pedagógico. 
2020b. Disponível em: https://www.santamaria.rs.gov.br/smed/665-turismo-rural-
pedagogico. Acesso em: 10 out. 2020.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais 
a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria 
Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009.

TYBUSCH, Jerônimo Siqueira. Sustentabilidade multidimensional: elementos 
reflexivos na produção da técnica jurídico-ambiental. Orientador: João Eduardo Pinto 



199

Basso. 2011. 222f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2011. 

VASCONCELLOS, Manuela. Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo 
realiza primeiro roteiro de 2019 em São Valentim. Superintendência de Comunicação 
Prefeitura Municipal de Santa Maria. 29/05/2019. Disponível em: http://www.
santamaria.rs.gov.br/noticias/18708-programa-municipal-mosaico-de-saberes-do-
campo-realiza-primeiro-roteiro-de-2019-em-sao-valentim. Acesso em: 20 out. 2020. 

UNESCO. Carta de Belgrado: uma estrutura global para a Educação Ambiental. 
Sérvia, Belgrado, 1975.



200

COOPERATIVISMO AGRÍCOLA: PERSPECTIVAS 
PARA UMA PRODUÇÃO LOCAL PAUTADA NA 

AGROECOLOGIA E NAS MULTIDIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE

10.48209/978-65-12-13779-9

Alisson Galvão Flores49

Frederico Pedroso50

Jerônimo Siqueira Tybusch51

INTRODUÇÃO

No cenário mundial atual, as questões ambientais ocupam papel de destaque 

nas agendas de relações diplomáticas e geopolíticas, uma vez que o desequilíbrio 

ambiental, além de gerar desastres, extinção de espécies animais, dentre outros 

prejuízos, atinge também a saúde humana, frontalmente. O reconhecimento da 

importância do meio ambiente, da perspectiva de distribuição de riscos e acesso aos 

recursos naturais conduz a debates de âmbito nacional e internacional, bem como à 

criação de leis e técnicas que objetivam uma proteção adequada do meio ambiente.

Dentre as diversas transições necessárias na busca do desenvolvimento 
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sustentável, o presente artigo delimita-se no estudo do cooperativismo agrícola no Rio 

Grande do Sul e nas perspectivas de uma produção de alimentos local (do povo para 

o povo da região), pautada na agroecologia e na sustentabilidade multidimensional. A 

agroecologia pode ser percebida como um movimento social, uma disciplina científica 

ou a ciência que restabelece a relação humana com a terra, orientando o modo de 

produção à luz do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a presente produção 

se desenvolve a partir do seguinte questionamento: em que medida o cooperativismo 

agrícola pode ser considerado como um caminho e/ou alternativa para a constituição/

fomento de um modelo de produção e comercialização de alimentos pautado na 

agroecologia e na sustentabilidade multidimensional?

Para responder a problemática proposta, a metodologia aplicada ao estudo 

obedece ao quadrinômio: Abordagem; Teoria de Base; Procedimento e Técnica.

A abordagem utilizada é a sistêmico complexa. Se justifica por ser um método 

que permite uma pesquisa interdisciplinar e em sinergia com diferentes sistemas, como 

direito, economia, política, cultura, ecologia e ciência. A problemática socioambiental 

demanda uma análise transdisciplinar, uma vez que a ciência jurídica isolada não 

é capaz de compreender a complexidade envolvida no objeto de investigação 

desta produção. Como Teoria de Base, são utilizados autores que tratam acerca de 

conteúdos relacionados à sustentabilidade na perspectiva multidimensional, como 

Ignacy Sachs, Juarez Freitas e Jerônimo Tybusch. O procedimento será a coleta 

de conteúdo, dando ênfase à pesquisa bibliográfica em livros, revistas e periódicos 

especializados. A técnica para a realização da pesquisa bibliográfica se dará a partir 

da elaboração de fichamentos, resumos e resenhas.

Como objetivos, o presente estudo visa apresentar os elementos necessários 

para do desenvolvimento sustentável, pela perspectiva socioambiental, abordando 

os conceitos de agroecologia, desenvolvimento e sustentabilidade multidimensional; 

Estudar acerca do atual sistema de produção agrícola, traçado pela produtividade 

em grande escala e lucro excessivo; Examinar a essência e as nuances do modelo 

cooperativo de produção agrícola praticado no Rio Grande do Sul; Por fim, verificar em 

que medida o modelo cooperativo agrícola pode ser considerado como um caminho/

alternativa para um modelo de produção e comercialização de alimentos pautados na 

agroecologia e na sustentabilidade multidimensional.
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 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA PELA 
PESPECTIVA SOCIOAMBIENTAL

Como forma de contextualização e introdução ao cerne da problemática 

proposta, é essencial trazer breves apontamentos acerca de conceitos como 

desenvolvimento, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e agroecologia. 

Desse modo, antes de se falar do conceito de desenvolvimento sustentável, pela 

perspectiva multidimensional, é necessário discorrer sobre a ideia de desenvolvimento 

como o conceito básico para compreensão do atual estágio da modernidade.
 

A compreensão do processo de desenvolvimento de uma sociedade envolve 
diferentes perspectivas e interesses provenientes dos seus dirigentes, das 
instituições, do Estado, das organizações internas e das relações internacionais, 
das necessidades sociais, econômicas e culturais, das organizações de 
classe e dos interesses particulares, entre outros. O desenvolvimento tem 
seu significado estritamente relacionado com essa variedade de motivações 
que compõem as relações de uma sociedade e os objetivos que se propõe 
alcançar durante o processo de estruturação (ZAMBAM, 2009, p. 79).

 

Nessa senda, José Eli da Veiga (2010) atenta que o desenvolvimento não deve 

ser compreendido como diretamente proporcional ao aumento do PIB de um país, 

tampouco como sinônimo de crescimento econômico. Para o autor, o significado de 

desenvolvimento está estritamente relacionado com a diversidade de motivações 

que compõem as relações de uma sociedade e os objetivos a que seus gestores se 

propõem alcançar. Ainda, o autor ressalta a distinção entre crescimento econômico 

e desenvolvimento, se referindo ao texto de Celso Furtado, publicado em 2004 pela 

Revista de Economia Política:

O crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 
preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização; 
já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. 
Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para 
preparar um futuro melhor para a massa da população. Mas quando o projeto 
social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o 
crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento (VEIGA, 2005, p.81).

 

Assim, uma concepção adequada de desenvolvimento, com critérios mais 

minuciosos para sua compreensão, deve ir além das variáveis conectadas apenas 

à renda ou produção industrial. O crescimento econômico é relevante, mas se 
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deve transcender e observar para além dele. Dessa forma, devem ser observados 

conteúdos envolvendo o desenvolvimento a partir de uma abordagem que englobe 

os elementos que se conectam a políticas progressistas, temáticas sobre o meio 

ambiente, vulnerabilidades sociais, políticas etc.

Em vista disso, os recursos ambientais se mostram como indispensáveis para 

o desenvolvimento e possuem status especial em razão de sua importância, do 

equilíbrio da sua organização, da sua capacidade de regeneração e de adaptação 

às mudanças – especialmente se considerada a sua finitude biológica/natural. 

Constituem uma rede de relações complexas, equilibrada e dinâmica, dispondo de 

inúmeros recursos para o bem-estar humano e satisfação das suas necessidades. É 

nesse sentido que Juarez Freitas (2016, p.51) defende que:
 

O desenvolvimento que importa é aquele que se constitui mutuamente com a 
sustentabilidade, condicionado por ela. [...] Decididamente, a sustentabilidade 
é o que deve adjetivar, condicionar e infundir as suas características ao 
desenvolvimento, nunca o contrário.

 

Neste contexto, o ser humano estabelece uma relação complexa com os recursos 

naturais/ambientais que pode ser percebida por um duplo olhar: ao mesmo tempo 

em que justamente utiliza tais recursos como meios importantes e indispensáveis 

para alcançar seus objetivos, tem em relação a eles uma atitude que pode ser 

caracterizada como de contemplação e de preservação, que o impede de reduzi-los 

a simples meios para a satisfação dos seus interesses imediatos. Em face dessa 

organização complexa (complementar e antagônica, simultaneamente), o uso dos 

recursos naturais deve obedecer a preceitos éticos que, de forma inter-relacionada, 

atendam aos interesses dos atores envolvidos e contribuam para o desenvolvimento, 

visando a preservação do meio ambiente e das futuras gerações (SACHS, 2004).

Para Leonardo Boff (2016, p.14), a concepção de sustentabilidade não pode 

ser reducionista, aplicando-se somente ao crescimento/desenvolvimento. Assim, a 

sustentabilidade fundamentalmente significa:
 

O conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e 
integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos 
os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a 
reprodução da vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras 
gerações, a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da 
civilização humana em suas várias expressões.
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Entretanto, definir sustentabilidade não é tarefa simples, nem definitiva. A 

noção de sustentabilidade exposta acima denota preocupação com as condições 

de vida das próximas gerações, na medida em que o cuidado com a aceleração do 

processo de extinção da espécie humana acabe reduzindo o número possível de 

gerações futuras. O cerne reside na dificuldade de preservar e expandir as liberdades 

substantivas de que as pessoas hoje desfrutam sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações desfrutarem de liberdades semelhantes ou maiores. É justamente 

essa percepção que produz uma necessidade de um uso mais responsável dos 

recursos ambientais (VEIGA, 2010). Por isso, convém remarcar, “o desenvolvimento 

e a sustentabilidade não apenas são compatíveis, mas se constituem mutuamente” 

(FREITAS, 2016, p. 111).

Diante da complexidade que a temática envolve, convém estudar os critérios 

da sustentabilidade fixados por Ignacy Sachs, - para quem a sustentabilidade não 

se resume à seara ambiental, envolvendo diversas dimensões - e que, por isso, 

traduz a multiplicidade de cenários que compõe este novo valor, revelando o caráter 

multidisciplinar da sustentabilidade.

Assim sendo, a técnica jurídica não pode se configurar como mero elemento 

de repetição e padronização a serviço de estratégias econômicas, haja vista que toda 

a decisão jurídica envolvendo matéria ambiental deve incorporar em seu procedimento 

a possibilidade de avaliação das diferentes dimensões da sustentabilidade 

(TYBUSCH, 2011). Desse modo, “é irrenunciável que o conceito de sustentabilidade 

insira a multidimensionalidade do bem-estar como opção deliberada pelo reequilíbrio 

dinâmico a favor da vida” (FREITAS, 2016, p. 51-52). 

Ante a esta abordagem, o desenvolvimento sustentável possui como condição 

necessária a conservação da biodiversidade, exigindo-se uma compreensão conjunta 

e não isolada. Em outros termos, a harmonização entre objetivos sociais e ecológicos 

é apontada como o caminho de conservação da biodiversidade mais apropriado a ser 

seguido. É o que popularmente tem-se debatido como ecodesenvolvimento (SACHS, 

2008). “Promover o desenvolvimento sustentável, seria promover uma consciência 

ecológica” (TYBUSCH, 2011, p. 72).

Novamente, Sachs, de forma pertinente, descreve os cinco pilares do 

desenvolvimento sustentável. Por ser multidimensional, o desenvolvimento sustentável 
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engloba o equilíbrio entre dimensões distintas e, simultaneamente, interrelacionadas. 

Destacam-se as dimensões social, ambiental, territorial, econômica e política. 

A dimensão social tem em vista que a sociedade se encontra espraiada em 

diferentes locais. A segunda, a dimensão ambiental, é relativa à utilização de recursos 

naturais e ao descarte de resíduos. A dimensão territorial compreende a distribuição 

de recursos, da sociedade e das atividades no espaço. A dimensão econômica se 

faz necessária devido a disponibilidade de recursos financeiros. Por fim, a quinta é 

a dimensão política, relacionada com o exercício de um governo democrático e suas 

nuances (SACHS, 2008).

Em síntese, o desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético 

da solidariedade com as gerações presentes e futuras, além de exigir a explicitação 

de critérios de sustentabilidade social, ambiental e de viabilidade econômica. O 

verdadeiro desenvolvimento decorreria de soluções que considerem esses três 

elementos, para que assim possa promover o crescimento econômico com impactos 

positivos em termos sociais e ambientais.

É nesse sentido que Martínez Alier (1994) leciona que o paradigma agroecológico 

vem sendo construído, a partir de uma crise cientificamente comprovada no atual 

modelo tecnológico e de organização da produção dominante na agricultura. Conforme 

a autora, essa crise se manifesta sob múltiplas dimensões e sua superação depende 

de novos conhecimentos, adaptados às reais circunstâncias socioeconômicas e 

culturais das populações rurais. Desse modo, estudar e conceituar a agroecologia 

pressupõe, inicialmente, vincular seus interesses e suas pretensões no campo da 

agricultura e da sociedade.

A agroecologia incorpora ideias ambientais e sentimento social a respeito da 

agricultura, com características normativa ou prescritiva que ultrapassam os limites da 

agricultura propriamente dita (HECHT, 1989). Por outro lado, e sob um ponto de vista 

mais restrito, a agroecologia se refere ao estudo de fenômenos e práticas puramente 

ecológicas que ocorrem no âmbito dos cultivos, o que traduz o seu enorme potencial 

de aplicação para resolver questões tecnológicas e favorecer o desenho e a gestão 

de agroecossistemas sustentáveis. Para Caporal e Costabeber (2002) agroecologia 

pode ser compreendida enquanto ciência ou disciplina científica, que apresenta uma 

série de princípios, conceitos e metodologias que nos permitem estudar, analisar e 
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avaliar agroecossistemas.

Em definição mais ampla, o conceito de agroecologia constitui um campo 

de estudos que pretende o manejo ecológico dos recursos naturais, para, através 

de uma ação social coletiva de caráter participativo, reconduzir o curso alterado 

da coevolução social e ecológica, mediante controle das forças produtivas que 

estanquem seletivamente as formas degradantes e exploradoras da natureza e 

da sociedade. Cumpre salientar que, em tal estratégia, a dimensão local é vista 

como portadora de um potencial endógeno que, por meio da articulação do saber 

regional com o conhecimento científico, permite a implementação de sistemas de 

agricultura alternativa, potencializadores da biodiversidade ecológica e da diversidade 

sociocultural.

Todavia, ao analisarmos a atual lógica de produção de alimentos, se 

pode perceber, de forma clara, uma tendência contrária às multidimensões da 

sustentabilidade – principalmente em países que compõe o chamado Sul Social52. O 

imperativo do crescimento econômico, dominante nas práticas discursivas e políticas 

dos agentes envolvidos na produção de alimentos (em larga escala, voltada para a 

exportação) desafia o êxito do desenvolvimento sustentável.

Cumpre salientar que a hipotética conciliação entre o crescimento econômico 

moderno e a preservação do meio ambiente não é algo que possa ocorrer no curto 

prazo, de forma isolada, em certas atividades ou em locais específicos. Deve ser 

trabalhada de forma contínua e interdisciplinar. Dito isso, passamos a uma análise 

crítica do atual sistema de produção agrícola para, ao final do capítulo, tecer 

constatações acerca do cooperativismo agrícola como uma espécie de contraponto 

à mercantilização excessiva que norteia o processo de produção de alimentos no 

Brasil. 

52  Conforme lecionam Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2010, p. 19), 
“o Sul aqui é concebido como um campo de desafios sistêmicos, que procuram reparar os danos 
e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo. Esta 
concepção de Sul sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do 
mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu e que, com exceções como, por exemplo, 
da Austrália e da Nova Zelândia, não atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes 
ao Norte global (Europa e América do Norte). A sobreposição não é total porque, por um lado, no 
interior do Norte geográfico classes e grupos sociais muito vastos (trabalhadores, mulheres, indíge-
nas, afrodescendentes, mulçumanos) foram sujeitos à dominação capitalista e colonial e, por outro 
lado, porque no interior do Sul geográfico houve sempre as ‘pequenas europas’, pequenas elites 
locais que se beneficiaram da dominação capitalista e colonial e  que depois das independências 
exerceram e continuam exercer, por suas próprias mãos contra classes e grupos subordinados”.
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O SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA MERCANTIL/CORPORATIVO 
E O COOPERATIVISMO AGRÍCOLA COMO UM CONTRAPONTO 
AGROECOLÓGICO SUSTENTÁVEL 
 

 O surgimento da agricultura, entre 11.000 e 8.000 anos atrás, é um dos 
marcos mais importantes na história da humanidade. Quando povos africanos, lenta 
e progressivamente, começaram a substituir a caça e a coleta pela produção de 
grãos, principiaram a consolidação da emergência das práticas do cultivo da terra - 
a agricultura. Buscavam uma maior segurança alimentar, mas através da inovadora 
forma de conquistar o pão de cada dia, acabaram por mudar drasticamente os rumos 
sociológicos de nossa civilização (EHLERS, 2017).
 No Brasil, país considerado pela comunidade científica como um dos territórios 
mais diversos e com maior potencial biológico do mundo, a prática da agricultura 
começou a ganhar maior destaque a partir da década de 1960, com o advento da 
Revolução Verde. Privilegiado geograficamente, o Brasil se encontra localizado em 
zonas tropicas e subtropicais e atualmente é capaz de fornecer quantidades imensas 
de produtos agrícolas (NADIR; TYBUSH; ARAUJO, 2020). Nesse sentido é a lição de 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2012, p. 216):

De longe, a região mais produtiva é a floresta tropical, com 765 bilhões de 
toneladas de biomassa (acrescentando-se florestas tropicais sazonais, 1.025 
bilhões de toneladas). As florestas da região temperada (incluindo pastagens 
e plantações) produzem 385 bilhões de toneladas líquidas de biomassa, 
portanto, menos que a metade da produção das florestas tropicais.

 A partir da Revolução Verde53, houve uma inegável “modernização” da agricultura 

brasileira – e do mundo. Além disso, a globalização econômica foi moldando, 

paulatinamente, o modelo de exploração agrícola e o adequando aos novos objetivos 

e formas do mundo moderno. Antes voltada à garantia da segurança alimentar dos 

trabalhadores rurais e de suas famílias (segurança alimentar local), houve uma 

mudança de rumos a partir da inserção de técnicas de produção eminentemente 

mercantis na agricultura. 

Nesse sentido, se sucedeu uma grande ocupação produtiva de áreas de campo. 
53  “Conceitualmente, a Revolução Verde é considerada como a difusão de tecnologias agrí-
colas que permitiram um aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desen-
volvidos, que ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização das técnicas 
utilizadas” (OCTAVIANO, 2010).
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Em prol do “alto rendimento”, manipulações genéticas (estrangeiras) foram largamente 

estimuladas e utilizadas. Todavia, em linha diametralmente oposta ao discurso 

Malthusiano54 e as promessas da Revolução Verde, a insegurança alimentar ainda 

se faz presente em países como o Brasil, que anualmente produz uma quantidade de 

alimentos que poderia satisfazer nutricionalmente toda a sua população. A agricultura 

deixou de ser uma forma de produção de alimentos e transformou-se em uma atividade 

tipicamente comercial (DAL SOGLIO; KUBO, 2009), regulada e gerida por grandes 

agentes corporativos globais.

Ao introduzir a sua crítica a agricultura “científica” e ao monocultivo dominante 

em vários países do mundo (com destaque para o Brasil), a física e filósofa Vandana 

Shiva (2003, p. 43) traça diretrizes sobre aspectos epistemológicos das práticas 

agrícolas modernas:

A flora e a fazenda integradas cedem lugar às esferas separadas da 
silvicultura e da agricultura. Os diversos ecossistemas florestais e agrícolas 
são reduzidos a espécies “preferidas” pela aniquilação seletiva da diversidade 
das espécies que não são “úteis” do ponto de vista do mercado. Finalmente, 
as próprias espécies “preferidas” têm de passar pela engenharia genética 
e são introduzidas com base nas características “preferidas”. A diversidade 
natural nativa é substituída pelas monoculturas de árvores e safras agrícolas 
(...) De sistemas de sustentação da vida, as árvores são transformadas em 
ouro verde – todo plantio é motivado pelo slogan “o dinheiro dá em árvores”. 

No Rio Grande do Sul, estado detentor de um dos maiores índices de produção 

primária55 nacional, a mercantilização dos provimentos (principalmente internacional, 

com os produtos sendo destinados à exportação) vem guiando a produção local 

de alimentos há longos anos. Tal prática é tão disseminada entre os campesinos 

que o povo gaúcho, muitas vezes, confunde os conceitos de agricultura com o de 

agronegócio. 

Tradicionalmente conhecido pelo seu “espartanismo”56, grande parte dos 
54  O pastor Thomas Robert Malthus (1766-1834) elaborou uma lei científica que pregava que o 
crescimento populacional causaria grandes crises alimentares. Sob a alegação de que a produção 
de alimentos não acompanharia o aumento populacional e que isso traria resultados apocalípticos, 
sua teoria é considerada como a matriz teórica da Revolução Verde, que consolidou a essência da 
produção de alimentos da modernidade: a quantidade. (ABRAMOVAY, 2010).
55  Em 2016, o Rio Grande do Sul contribuía com 11,8% do total do Valor Adicionado Bruto 
(VAB) da agropecuária brasileira, ocupando a primeira posição no ranking nacional (FEIX; LEUSIN 
JÚNIOR, 2019.)
56  Estilo de vida simples e rudimentar encarado como uma espécie de ética por grande parte 
dos gaúchos até a primeira metade do século XX. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, ilustra este es-
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produtores gaúchos já sucumbiram ao tecnicismo imposto pela Revolução Verde. 

O agricultor passou a depender do complexo industrial-financeiro internacional, que 

detém a propriedade intelectual de sementes modificadas geneticamente57 (tidas 

como V.A.R, variedades de alto rendimento), por exemplo. Aos poucos, técnicas 

tradicionais foram sendo substituídas por saberes científicos que ascenderam junto 

com o capitalismo globalizado. Assim sendo, pequenos e médios produtores, ainda 

que de produtos com alto valor de mercado – como arroz e carne bovina – vivem 

em dependência de financiamentos para importação de sementes, agrotóxicos58 e 

outros insumos e tecnologias, tidas como essenciais para se alcançar a produtividade 

prometida – leia-se, idealizada e induzida - e almejada. O paradoxo é tão contraditório 

que o imaginário popular gaúcho é familiarizado com piadas como a que diz que o 

Banco do Brasil é o cemitério do gaúcho, tamanhas são as dívidas dos agricultores 

junto aos bancos (PORTO GONÇALVES, 2012).

Em contrapartida, no estado do Rio Grande do Sul, existem algumas cooperativas 

de produção agrícolas. O cooperativismo é fundamentado em princípios de cooperação 

mútua, que se harmonizam muito mais com os fundamentos da agroecologia e da 

sustentabilidade multidimensional do que o modelo de agricultura mercantil referido 

em linhas alhures. Vejamos a conceituação técnica de Cátia Denise Gress Kruger 

(2003, p. 81) sobre o cooperativismo:

Entre as diretrizes instituidoras do Direito Cooperativo, a adesão livre e 
consciente do associado, da qual se depreende que as portas de uma sociedade 
cooperativa devem estar sempre abertas à entrada e saída de pessoas que 
partilham objetivos comuns, embora sujeitas ao estatuto social estabelecido 
pelo grupo. Assim sendo, constituem-se as cooperativas em organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e 
assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações de ordem 
social, racial, política ou religiosa e de gênero (...) O Direito Cooperativo 
perpetua-se, desse modo, como uma doutrina, um sistema unívoco, que 

tilo de vida ao descrever o personagem Aderbal Quadros, no romance épico dos pampas, O Tempo 
e o Vento: “Aderbal tinha horror às máquinas, que considerava a desgraça do mundo. Achava o 
aeroplano uma indecência e esperava que essa engenhoca jamais viesse sujar os céus de Santa 
Fé, pois já bastava o automóvel, que fazia barulho, empestava o ar e assustava pessoas e bichos”. 
(VERÍSSIMO, 2018, p. 286).
57  Em linha oposta aos sistemas nativos de cultivo, que se valem de insumos orgânicos oriun-
dos da fazenda (adubo orgânico, defensivos orgânicos etc.) no pacote da Revolução Verde as 
safras estão intimamente ligadas à compra de insumos sob a forma de sementes, fertilizantes quí-
micos, pesticidas, petróleo e irrigação intensiva e acurada (SHIVA, 2003).
58  O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo (SANTOS; GLASS, 2018).  
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considera as sociedades cooperativos como uma forma ideal de organização 
das atividades socioeconômicas da humanidade, cujos valores essenciais 
de ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade se fazem presente.

Nota-se que, em sua essência, o modelo cooperativo aparenta ser um ponto 

fora da curva do atual sistema de produção de alimentos hegemônico, que prioriza 

o lucro e a comercialização internacional dos produtos produzidos. Apesar de o 

cooperativismo agrícola gaúcho estar, efetivamente, introduzido em um contexto 

econômico e social altamente dependente de tecnologias e técnicas estrangeiras, 

pode-se perceber diferenças substanciais entres os dois modos de produção. Sem 

sombra de dúvidas, ainda que possua muitas inclinações capitalistas/corporativistas, 

o cooperativismo praticado no Rio Grande do Sul se harmoniza em muitos aspectos 

com o conceito de sustentabilidade multidimensional e com a agroecologia:

A finalidade principal de uma cooperativa tradicional é a melhoria da condição 
econômico-social de seus cooperados. Nesse sentido, Bialoskorski Neto 
aponta que o objetivo de uma cooperativa é a prestação de serviços a seus 
associados, ou seja, o objetivo é trabalho, e não lucro como nas empresas 
de capital. As Sociedades Cooperativas são caracterizadas como sociedades 
de pessoas, na qual cada associado tem direito a um único voto, diferente 
das sociedades de capital, nas quais o voto é proporcional ao capital de cada 
investidor, além de não possuírem uma existência autônoma e independente 
de seus membros, do ponto de vista econômico, como ocorre nas sociedades 
de capital (BEGINS, 2014, p. 99).

 

 Assim sendo, considerando a perspectiva cooperativa de produção agrícola 

presente no Rio Grande do Sul, pode-se concluir que a inserção dos princípios 

científicos e sustentáveis da agroecologia e da sustentabilidade multidimensional 

na agricultura podem ser facilitados e se harmonizam com a essência do modelo 

cooperativo de produção. 

Por outro lado, verificou-se que as grandes corporações (empresas) voltam a 

maior parte dos provimentos produzidos para a exportação e olvidam seus esforços 

quase que exclusivamente para entregar o maior lucro possível aos seus proprietários/

acionistas (relação totalmente impessoal, capital aberto na Bolsa de Valores, muitas 

vezes). Em contrariedade a agroecologia e a sustentabilidade multidimensional, os 
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agentes da agricultura mercantil costumam considerar apenas o aspecto quantitativo, 

monetário e econômico da produção. Isso ocasiona um desequilíbrio ambiental e 

uma repulsa quase que de antemão a qualquer alternativa de médio/longo prazo que 

considere as variadas facetas que a autêntica sustentabilidade exige. 

CONCLUSÃO

 A partir dos aspectos e das perspectivas apresentadas ao longo da pesquisa, foi 

possível responder à indagação inicial proposta. Como se viu, um modelo de produção 

agrícola cooperativo se coaduna com os princípios e alicerces da agroecologia e 

da sustentabilidade multidimensional. Ainda longe da perfeição, eis que inserido em 

um contexto altamente capitalista e corporativo, o cooperativismo agrícola praticado 

no Rio Grande do Sul pode ser paulatinamente aprimorado e assim promover a 

sustentabilidade socioambiental. Para tanto, a perspectiva política e de gestão pública 

ganha destaque. 

 Quanto à metodologia, o estudo explorou a intersecção entre diversos sistema 

do saber para se chegar a uma conclusão, que, considerando a alta complexidade 

envolvida em questões socioambientais, passa longe de ser definitiva e imutável. 

O pensamento complexo considera a admite que elementos como incerteza, 

intersubjetividade, auto-organização e causalidade fazem parte da coluna dorsal da 

sociedade contemporânea, inserindo-os no método científico. 

 Conforme referido no princípio da produção, harmonizar o crescimento 

econômico moderno com a preservação sustentável do meio ambiente é uma tarefa 

árdua, de longo prazo e que requer uma comunicação constante entre os diversos 

sistemas sociais e do saber. E isso também se aplica à produção de alimentos, que 

não deve considerar apenas o aspecto econômico e monetário. 

Em vista disso, conclui-se que o cooperativo agrícola praticado no Rio Grande 

do Sul, corretamente gerido e estimulado, pode ser uma excelente alternativa para 

uma mudança no padrão atual de produção e comercialização de alimentos que 

vige no Brasil, que não se coaduna com a agroecologia e com a sustentabilidade 

multidimensional. 
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma investigação científica realizada, 

por meio de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no âmbito da Licenciatura 

em Educação do Campo, nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, da 

Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa traz a experiência de uma 

agricultora familiar que iniciou sua militância no Movimento de Mulheres Camponesas 

de Santa Catarina nas décadas de 60 e 70, pelo direito de aposentadoria e licença 

maternidade das mulheres rurais. Hoje ela produz alimentos de forma orgânica e 

agroecológica no município de Itaiópolis SC; e faz parte da Associação das Mulheres 

das Hortas Orgânicas de Itaiópolis (AMHO). O TCC teve como objetivo entender quais 

as relações entre Agroecologia e as mulheres do Grupo AMHO e de que forma essa 

relação influencia na vida delas. O trabalho foi realizado por meio da metodologia da 

pesquisa participante, buscando a valorização dos saberes, do trabalho das mulheres 

e da agroecologia no município.

A fim de contextualizar a investigação realizada, faz-se necessário descrever 

sobre a sua origem. 

A Licenciatura em Educação do Campo-LEDOC tem como objetivo a formação 

de professores (as) para as escolas do campo e para as escolas que recebem 

os sujeitos que vivem e trabalham no campo. Essa formação se dá por área de 

59  Licenciada em Educação do Campo, com ênfase em Ciências da Natureza e Matemática 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Militante do Movimento de Mulheres Cam-
ponesas - Santa Catarina. Autora da pesquisa citada no artigo. E-mail: faabe.souza@gmail.com
60   Professora Doutora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Orientadora da pesquisa citada no artigo. E-mail: carolina.cher-
fem@ufsc.br

mailto:faabe.souza@gmail.com
mailto:carolina.cherfem@ufsc.br
mailto:carolina.cherfem@ufsc.br


215

conhecimento, visando uma educação libertadora e interdisciplinar. No caso da 

Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC, as áreas de 

formação são as ciências da natureza e matemática. Esta proposta educativa surgiu 

das lutas dos movimentos sociais, pautando uma educação de qualidade para os 

povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e camponeses, garantindo o acesso e a 

permanência deles (as) nas escolas do campo.

Segundo o Decreto Presidencial nº 7.352, de novembro de 2010, Art. 2º os 

princípios da educação do campo são:

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, 
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional 
e de raça e etnia;
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos 
para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das 
unidades escolares como espaços públicos de investigação 
e articulação de experiências e estudos direcionados para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente 
sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;
III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação para o atendimento da especificidade das escolas do 
campo, considerando-se as condições concretas da produção e 
reprodução social da vida no campo;
IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de 
projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias 
adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem 
como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; e
V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante 
a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais 
do campo. (BRASIL, Decreto Presidencial nº 7.352/2010, 4 de 
Novembro de 2010).

A  Licenciatura em Educação do Campo tem como base a Pedagogia da 

Alternância, que busca integrar Universidade e comunidade, ou seja, busca integrar 
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a teoria estudada na universidade com a prática de vida e trabalho dos sujeitos em 

seu processo educativo (práxis). Essa pedagogia surgiu na França no período entre 

as duas guerras mundiais que abalaram o século 20, com o objetivo de promover a 

alternância entre a escola e o trabalho na agricultura familiar. 

O ano de 1943 marca a primeira referência documental em torno de um projeto 

da Pedagogia da Alternância do campo da Union Nationale des Maisons Familiales 

Rurales d’Éducation et d’Orientation (UNMFR). Essa pedagogia teve uma expansão 

internacional chegando na América Latina em 1969, mais especificamente no Brasil, 

no Estado do Espírito Santo, sob as referências das Maisons Italianas de Castelfranco-

Vêneto.

A Pedagogia da Alternância vem sendo usada na formação de jovens e adultos 
do campo, visto ser esta uma proposta pedagógica e metodológica capaz 
de atender as necessidades da articulação entre escolarização e trabalho, 
propiciando a esses indivíduos o acesso à escola sem que tenham que deixar 
de trabalhar. ” (CORDEIRO, REIS, HAGE; 2011, p.116).

Diferente das outras licenciaturas, a Licenciatura em Educação do Campo 

promove em suas disciplinas uma leitura de mundo, pautando discussões como as 

de gênero, classe, etnia e agroecologia, capazes de possibilitar uma compreensão 

ampliada da realidade brasileira e do campo. A partir das reflexões e debates 

proporcionados nas aulas, foi possível ter uma visão crítica sobre as questões 

de gênero e sua relação com a agroecologia, sobretudo a partir de uma pesquisa 

realizada com um grupo de mulheres no município de Itaiópolis

No ano de 2018, ao longo do tempo comunidade do curso, realizamos uma 

roda de conversa na qual Dona Marilda participou. Ela nos disse: “Eu não vejo a 

agroecologia com outros olhos a não ser o feminino” “a agricultura sobreviveu a uma 

guerra por causa das mulheres” (Guerra do Contestado61), isso me fez perceber a 

importância daquele grupo na vida dela, de toda a história de luta que ela carregava. 

Hoje ela faz parte da Associação das Mulheres das Hortas Orgânicas de Itaiópolis 

(AMHO), a qual iremos apresentar mais à frente. 

61  A Guerra do Contestado aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, foi uma disputa de terras 
entre Santa Catarina e Paraná, na atual região conhecida como Contestado, um dos maiores con-
flitos sociais da história do nosso país. Segundo AMADOR.



217

A partir das pesquisas realizadas para desenvolver o Diagnóstico62 no primeiro 

ano do curso, foi possível constatar que o município é essencialmente rural, tem sua 

economia baseada na agricultura, comércio e outros serviços. O que predomina são 

as produções agrícolas usando métodos convencionais para produzir, maquinário 

pesado, agrotóxicos, herbicidas. Essa forma de produzir também desvaloriza a mulher, 

tal como Dona Marilda relatou em uma fala: “a mulher cuida da casa, trabalha na 

roça, na horta, coloca a comida a mesa e não recebe nem um obrigado”. Essa dupla 

jornada de trabalho é vista como uma ajuda ao cônjuge e um trabalho improdutivo, o 

que gera renda é o que vai para a venda, sem pensar que os produtos que a mulher 

planta, cuida, e coloca na mesa é um gasto a menos no mercado.

O trabalho de cuidar, educar, cozinhar, lavar, limpar, produzir alimentos para 
o autossustento é uma atividade fundamental no dia a dia e necessária para 
o bem-estar das pessoas, das famílias e das comunidades. Diante disto, é 
urgente repensar a concepção de trabalho realizado pelas mulheres. Uma 
concepção que envolva mulheres e homens de todas as idades no trabalho 
cotidiano e na geração de renda. (CARDOSO, Nancy. et al. 2012, p 29).

O trabalho da mulher é invisibilizado e desse modo a pesquisa possibilitou que 

pessoas, não só de Itaiópolis pudessem conhecer essas mulheres que preservaram 

a agroecologia no município e lutaram pelos direitos como aposentadoria da mulher 

rural e licença maternidade, e que hoje lutam pelo reconhecimento e importância das 

hortas orgânicas e da agroecologia.

A Educação do Campo me fez ter uma nova perspectiva de vida, principalmente 

quando se trata de mulheres. Cresci ouvindo as histórias da minha avó, de como era 

difícil a vida no interior de um município rural, tendo que buscar água em purungo63, 

passando por barrocas e carreiros, ela conta que

“mora na roça é bão porque levanta cedo, sabe que vai lá fazê aquele 
serviço, que ta fazendo, tá carpindo, tá roçando, tá plantando, tá arrancando, 
tá guardando, tá limpando, tá levando pro “paió” pra come [...]”, “a vida no 
campo é divertida, é sofrida, é boa e é bonito a gente vê as planta bonita, 
linda, quando não chove a gente, os colono ficam triste, só não se usava 
nada na terra, era plantado na terra porque a terra era boa, plantava lá e 

62  Diagnóstico é o nome dado a um levantamento que os/as educandos/as da LEDOC-UFSC 
realizam no primeiro ano do curso em seus municípios, nesse levantamento contém dados como 
economia, saúde, educação, serviços e outros.
63  Lagenaria siceraria é uma espécie de Lagenaria, popularmente conhecida como purungo
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sabia que ia colher mesmo [...]” “quando tinha uma roça bem grande pra carpi 
convidavam tudo, vinha vizinho de longe, daí matavam porco, faziam aquela 
festa de tanta gente comendo, pra vim carpi de graça, porque a gente não 
vencia as roça grande. Roça, planta vencia,mas carpi não vencia, daí o outro 
lá fazia todo mundo ia lá, num dia só ficava pronto, a roça
é assim, vivê em comunidade [...]” “a vida das mulher era sofrido, cuidar de 
criança, trabalhar na roça, levar lá pro meio os carvão... Fazer comida, algum 
já ia pra escola outros não, depois pra roça também, chega de noitinha em 
casa fazer janta, banho era num gamelão 2 feito de madeira, maior parte era 
lavado as mão e os pé, banho não era fácil não era tudo que usava toma 
banho, daí tinha que encher aqueles panelão de água, pra esquentar, pra 
ponha lá, pra tomar banho, daí todo mundo tomava banho na mesma água, 
num dava pra fazer pra tudo [...]” “se fosse professora ia criar meus filho 
diferente também, mais no limpo, pois daí tinha que sair... Só acho que os 
alunos não eram como agora, não davam muito trabalho, se eu tivesse sido 
professora seria diferente”.. (Relato Araci da Silva Souza)

Passei a olhar com outros olhos para todas as nossas conversas apesar de 

já saber as histórias, cada frase era uma fala significativa. Me pergunto como uma 

mulher que me ensinou a ser forte, resistente e empoderada não teve o direito de 

escolher sobre a própria vida, sua profissão, seu marido, tudo decidido pelo pai e pelos 

irmãos. Contudo, percebo a alegria nos olhos quando ela me fala da agricultura e de 

como é gratificante poder colher as verduras que plantou e ver as árvores bonitas, 

lindas, e é por isso que hoje escrevo e defendo a causa.

AS MULHERES E A AGROECOLOGIA EM ITAIÓPOLIS

Com o tema de TCC definido surgiu a oportunidade de emprego para lecionar 

na disciplina de ciências agrárias em um assentamento da reforma agrária em 

Itaiópolis-SC, pelo programa ProJovem Campo Saberes da Terra. Ao mesmo tempo, 

na Universidade, iniciamos o Projeto de Pesquisa e Extensão “Práticas Sociais em 

Educação do Campo: intersecções de classe, raça e gênero na pesquisa e na ação”, 

no qual fui bolsista e a orientadora foi coordenadora, pelo projeto de extensão da 

PROEX (UFSC). A pesquisa de TCC se iniciou em 2018 e o projeto de extensão, em 

2019. A primeira ação de extensão do projeto foi realizar um encontro de mulheres 

para uma formação com o tema “Mulheres e Agroecologia” no município, neste dia 

surgiu uma fala que marcou as pessoas presentes, e se tornaria título de um capítulo 

do TCC, Dona Verônica e Dona Marilda dizem que na agroecologia “Só resistem os 
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teimosos. A gente é espinho nos pés dos outros, somos formiguinhas teimosas da 

agroecologia”. O projeto realizou outras ações, na 6ª Jornada Universitária em Defesa 

da Reforma Agrária, com o tema “Violência Contra a Mulher do Campo: O que isso 

tem a ver com a Reforma Agrária? ” E no mês de agosto/setembro as bolsistas do 

projeto foram até a cidade de Curitiba-PR para a 18ª Jornada da Agroecologia. Lá 

apresentaram os trabalhos realizados com o grupo AMHO.

Figura 1: Aula Ciências Agrárias - Técnica agroecológica para coletar 

microrganismos eficientes,

Fonte: Autora, 2019

Figura 2: Formiguinhas teimosas da agroecologia, formação sobre Mulheres e 

agroecologia na propriedade de Dona Marilda

Fonte: Autora, 2019
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Figura 3: Cine debate como documentário Sozinhas – Violência contra as mulheres 

que vivem no Campo

Fonte: CALE CAMPO64, 2019

Figura 4:  18ª Jornada da Agroecologia 

Fonte: Autora, 2019

Citar este projeto na concretização deste trabalho é importante para finalizar o 

relato de como esta pesquisa foi construída, na relação entre ensino na Educação do 

Campo, extensão por meio do projeto, e pesquisa participante materializada neste 

TCC. Cumpre-se assim a função da Universidade Pública e os grandes aprendizados 

para a minha formação, possibilitando ainda uma ampla compreensão sobre relação 

entre mulheres e agroecologia.

Esse trabalho foi pensado a partir de uma perspectiva feminista camponesa e 

64  CALE CAMPO – UFSC - Centro Acadêmico de Licenciatura em Educação do Campo da 
Universidade Federal de Santa Catarina
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popular65, com foco nas mulheres camponesas que fazem da agroecologia um modo 

de vida e de trabalho. Segundo o Movimento de Mulheres Camponesas.
 
Para nós do MMC o Feminismo Camponês e Popular é respeito a 
nosso modo de vida, baseado no projeto de agricultura camponesa e 
agroecológica, mas é também transformação, pois, busca construir as 
bases para uma sociedade sem classes, a sociedade socialista 
e feminista. (Movimento de Mulheres Camponesas. 2018, p.11) 

A pesquisa foi realizada com um grupo específico de Itaiópolis, o AMHO, voltado 

para hortas orgânicas produzidas de formas agroecológica. Atualmente o grupo conta 

com cinco participantes, três mulheres e dois homens, meu foco foi as mulheres, 

veteranas no grupo que já possuem o certificado de produtos orgânicos e estão na 

luta por essa forma de produção há mais tempo. O grupo AMHO faz parte da Rede 

Ecovida de Agroecologia, a qual faz fiscalização e a certificação das propriedades.

O funcionamento da Rede é horizontal e descentralizado e está baseado 
na organização das famílias produtoras em grupos informais, associações 
ou cooperativas. Estas organizações se articulam com associações ou 
cooperativas de consumidores, ONGs e outras instituições e formam um 
Núcleo Regional, circunscrito a determinada área geográfica. Cada Núcleo 
tem uma coordenação com uma tarefa de animação e gestão. A soma dos 
diferentes núcleos (nos estados do RS, SC e PR) formam a Rede Ecovida 
de Agroecologia. A Rede também possui uma coordenação composta por 
representantes dos estados que além da função animadora, também possui 
uma função deliberativa. (Rede Ecovida de Agroecologia, 2020)

O primeiro registro da Associação das Mulheres Agricultoras em Itaiópolis 

foi no ano de 2007 com aproximadamente doze mulheres. A UNITAGRI e a 

Assistência Técnica Extensiva Rural - ATER Mulher organizavam alguns encontros 

de formação. Foi nesses espaços onde Dona Marilda e Dona Jandira se 

conheceram em 2010, espaço de potencialidades. No ano de 2011 às agricultoras 

decidiram buscar a certificação de orgânico e agroecológico através da Rede 

Ecovida de Agroecologia, mas não foi uma decisão unânime, o que gerou conflitos 

dividindo a Associação em um novo grupo. O grupo AMHO se consolidou em 2011, 

65  Feminismo Camponês e Popular, com Identidade e Revolucionário: Esse conceito é a base do 
Setor de Gênero do Movimento dos trabalhadores rurais (MST), e de outros movimentos que tem 
como pauta o debate de gênero e camponês, entendido a partir de uma análise da realidade 
atual do campo em nível internacional. Conceito utilizado pela Via Campesina, uma organização 
internacional de camponeses composta por movimentos sociais e organizações de todo o mundo, 
disponível em < https://viacampesina.org/es/>
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com três mulheres Dona Marilda, Dona Jandira e Dona Verônica, posteriormente 

em 2013 o grupo foi certificado pela Rede Ecovida.

Assim que a gente fez o ATER e se conheceu passei a fazer parte, conheci 
o pessoal da associação e do grupo, naquela época tavam em 12 um grupo 
bem grande. Alguns queria certificar, então quando partimos pra certificar 
em 2013, as pessoas que não queriam certificar deu um desentendimento. 
Não precisava ter saído do grupo, podia ter ficado na associação porque não 
precisa de certificação de orgânico pra associação só para o grupo AMHO – 
(Entrevista direta - Dona Jandira – 24 de abril de 2019)

Figura 5: Encontro mensal do AMHO na propriedade de Dona Marilda

Fonte: Autora, 2019.

Com essa pesquisa foi possível mostrar que produzir de maneira agroecológica 

é o melhor caminho agora e para as futuras gerações, nossos solos não aguentam 

mais tantos produtos químicos “para alimentar todo mundo”.  

A agricultura em si já é uma violência às estruturas e aos processos da natureza 
e seus serviços ecossistêmicos vitais para a vida superior e a produção. 
A agricultura atual modificou radicalmente os ecossistemas, implantando 
sistemas mecanicistas, não naturais, com visão de curtíssimo prazo, a favor 
de lucros momentâneos, que destroem o solo, os cursos de água, o clima e o 
futuro da humanidade (PRIMAVESI, 2016, p. 191)

Esse modo de produção acaba desvalorizando a horta orgânica, os agricultores 

falam que “produzir assim não dá lucro e não alimenta todo mundo”.

Porém, existe outro tipo de agricultura, que trabalha com os ecossistemas, 
embora simplificados, respeitando a natureza, conservando os solos, os 
cursos de água, a paisagem (projetando-a da livre passagem dos ventos) e 
o clima, conseguindo com isso uma produção ecológica e economicamente 
melhor e sustentável. (PRIMAVESI, 2016, p.191) 

Não tem como falar de agroecologia, sem falar da mulher porque é ela que está 
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à frente, realizando o trabalho na propriedade para que se possa produzir, notar o 

trabalho e a importância dele para que um dia possamos ver a agroecologia com os 

olhos femininos. Buscando apoio em Saffioti (1994), buscamos contextualizar gênero 

e patriarcado, entendendo de que forma as opressões se dão no campo e, nesse 

caso, dificultando a produção orgânica e agroecológica. Entende-se com gênero uma 

construção social e histórica, não podendo ser definido somente pelo sexo biológico 

com o qual nascemos, mas sim através das relações que se construíram durante 

toda a nossa vida, segundo Saffioti
 
O conceito de gênero carrega uma dose apreciá- vel de ideologia. E qual é esta 
ideologia? Exatamente a patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura 
a uma estrutura de poder que situa as mulheres muito abaixo dos homens em 
todas as áreas da convivência humana. É a esta estrutura de poder, e não 
apenas à ideologia que a acoberta, que o conceito de patriarcado diz respeito. 
Desta sorte, trata-se de conceito crescentemente preciso, que prescinde das 
numerosas confusões de que tem sido alvo. (SAFFIOTI, 2011, p. 136)

Analisando a forma como se dão às relações sociais, não podemos colocarmos 

homens como nossos inimigos, mas não podemos esquecer que vivemos em uma 

sociedade capitalista e patriarcal, a qual reforça os papéis de gênero.
 
Relações patriarcais e machistas na família e nas comunidades 
camponesas, as quais inviabilizam, negam e inferiorizam o trabalho da 
mulher camponesa, o conhecimento delas, sobrecarregam com os 
trabalhos domésticos e praticam as diversas formas da violência contra as 
mulheres. Por isso, nós camponesas lutamos para que estas relações sejam 
discutidas e superadas, desta forma (Movimento de Mulheres Camponesas, 
2018 p.12).

A partir de todas essas informações a investigação se comprometeu em 

compreender a importância e a ligação da agroecologia na vida das mulheres do grupo 

AMHO, investigando quais os limites e as potencialidades da produção agroecológica 

na vida delas. A pesquisa foi desenvolvida a partir de entrevistas semiestruturadas 

e pesquisa participante. Segundo Gil (2008, p 31), tanto a pesquisa ação quanto a 

pesquisa participante se caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores e dos 

pesquisados no processo de pesquisa.
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Figura 6: Dia de Campo com Dona Marilda

Fonte: Autora, 2019.

Figura 7: Dia de Campo com Dona Marilda

Fonte: Autora, 2019.

Participei dos debates e eventos do grupo, visitei as propriedades, conheci as 

formas agroecológicas de produção e como a agroecologia é vista como um modo de 

vida. Além de anotar os problemas e as dificuldades, buscamos meios de resolver, os 

alimentos produzidos por Dona Marilda não tinham saída, venda, passamos a fazer 

a divulgação por meio de redes sociais e eu passei a entregar esses alimentos nas 

casas. Na propriedade de Deyse e Mauro formigas começaram a comer os morangos, 

sempre eram buscadas novas técnicas para a produção agroecológica, para que não 
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e utiliza-se venenos ou inseticidas comprados, Dona Jandira mudou a alimentação 

da família através da agroecologia e tornou isso fonte de renda, toda sexta-feira traz 

cestas orgânicas e agroecológica para a cidade e vende, Dona Verônica deixou a 

REDE ECOVIDA por motivos de saúde, mas ainda faz parte do grupo e produz de 

forma agroecológica para a família.

Figura 8: Dia de Campo com Dona Jandira

Fonte: Autora, 2019.

Figura 9: Berço - Dia de Campo com Dona Jandira

Fonte: Autora, 2019
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Figura 10: Encontro mensal do grupo na propriedade de Deyse e Mauro

Fonte: Autora, 2019.

Essa experiência me mudou como pesquisadora e partir dessa e outras 

vivências passei a me entender como pesquisadora militante, é importante conhecer 

os/as sujeitos da pesquisa, saber as dificuldades, mas buscar maneiras de ajudar a 

superá-las. 

Mesmo depois do TCC e da graduação concluída tenho ido visitar e auxiliar 

a propriedade, e a comunidade de Dona Marilda buscamos junto com o sindicato 

de trabalhadores rurais cursos de jardinagem, poda de arvores para a comunidade, 

montamos um grupo de estudos de mulheres agricultoras, onde repassamos técnicas, 

trocamos sementes crioulas e fazemos de fato, a agroecologia!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve por objetivo compreender a importância da produção 

agroecológica na vida das mulheres do Grupo AMHO. Investigou-se os limites e 

as potencialidades da produção agroecológica para essas mulheres. Ao longo da 

investigação foi possível desenvolver uma articulação metodológica da pesquisa 

participante com a revisão bibliográfica e o projeto de extensão que foi ao encontro 

dos objetivos apresentados.

Nota-se nessa pesquisa as potencialidades da agroecologia como modo de vida 

das mulheres. É dessa produção que tiram o seu sustento, é um trabalho que exige 

muito cuidado e mão de obra por não envolver agrotóxicos e pensar na agricultura 

de uma forma diferenciada, sem esquecer das relações de aprendizados que se 

formaram nesses anos de trabalho com a terra, o cuidado para fazer o berço, a 

camada de proteção do solo, a conscientização de uma alimentação saudável, de 

um com a natureza.

As relações pessoais mudam, além de produzir um alimento rico para suas 

famílias levam isso a mais pessoas da região. Viver desse modo também tem suas 

dificuldades, pois a agroecologia está ligada com o ser humano natureza, não se 

usa sementes modificadas, espera-se o tempo, o clima, e nem sempre isso vai estar 

a favor. Às vezes é quente demais, frio demais, chuvoso ou seco demais, às vezes 

pragas atacaram a produção e se perde o trabalho de meses, nem sempre as caldas 

naturais ou repelentes conseguem controlar as pragas, entre outros tantos problemas 

cotidianos no exercício da agroecologia.

O êxodo rural dos/as jovens gera a defasagem na sucessão, é necessário 

diversificar a produção, caso tenha alguma perda por causas naturais (invasores/

clima), e isso exige mais cuidado e mão de obra, o que acaba não acontecendo 

quando não tem pessoas para trabalhar com a terra nessa perspectiva.

Esse trabalho permitiu a compreensão do que é de fato é a agroecologia, 

como práxis, e como são as relações entre as mulheres com a terra. No primeiro 

contato que temos achamos confuso, depois tudo se torna lindo, mas, aprofundando 

a convivência com as mulheres no exercício da agroecologia conseguimos 
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perceber que não é fácil escolher viver a agroecologia nesse mundo capitalista, 

preocupado com lucro, quantidade, tecnologia, excluindo pequenos/as agricultores/

as, gerando êxodo rural e tantas outras formas de opressão. O capitalismo aliado 

com o patriarcado no campo se torna uma força de opressão avassaladora e as 

mulheres resistem, resistem junto a agroecologia, mudando as relações com 

a natureza, com as pessoas, tomando consciência e levando isso em frente. 

 A LEDOC vem mudando a minha vida desde 2016, no curso reconheci minha 

identidade como camponesa e aprendi a valorizar a minha história e das minhas 

ancestrais. Na LEDOC lutamos por uma educação pública e de qualidade, que leve em 

consideração a realidade e especificidades dos sujeitos. Nesse ano de pesquisa 

vivenciei diferentes contextos e neles as potencialidades dos espaços de educação 

não formal. Como educadora a pesquisa foi fundamental para que eu entendesse a 

vida das minhas alunas agricultoras. No curso aprendia a parte teórica, nas vivências 

com o grupo AMHO aprendia a prática e conseguia aplicar esses conhecimentos 

nas aulas, potencializando com os saberes populares das minhas alunas. 

 Conviver com Dona Marilda mudou minha perspectiva sobre várias coisas: 

mesmo estando tudo difícil, o tempo não ajudando, o vizinho usando veneno, ela 

nunca desanimou. Cada encontro era uma ideia diferente para solucionar um problema 

e sempre envolvida com a comunidade, contribuindo para a formação de outras 

mulheres e cuidando das pessoas ao seu redor. Dona Jandira mudou a alimentação 

da família com a sua produção de hortaliças agroecologias e Dona Verônica com a 

produção de galinhas agroecológicas.

A partir dessa vivência iniciei de fato a minha vida como pesquisadora militante, 

atualmente faço parte do Movimento de Mulheres Camponesas que compõe a Via 

Campesina, militando no coletivo Jovem e no coletivo LGBT do movimento. O TCC foi 

uma pesquisa inicial e pretendo continuar pesquisando e trabalhando com as mulheres 

dos movimentos sociais ligados à terra. Gostaria de entender melhor os espaços e 

educação não formal, como ocorre a tomada de consciência a partir de movimentos 

sociais. A ideia é que esse trabalho possa servir de subsídio para futuros artigos e um 

possível projeto de mestrado. Brinco que fazer pesquisa com agricultores/as sempre 

me deixa de buchinho cheio e o coração quentinho, e esse trabalho foi isso. Este é o 
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afeto na educação que pude aprender na prática e na realização deste trabalho que 

representa a intersecção entre ensino, pesquisa e extensão na convivência com as 

mulheres que lutam, resistem e transformam pela agroecologia!
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INTRODUÇÃO

 O Conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil foi definido 

com ampla participação da sociedade civil e consta na Lei Orgânica de SAN. Consiste 

na:

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais tendo como base práticas alimentares 
promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam 
social, econômica e ambientalmente sustentáveis (Brasil, 2006).

 A amplitude desse conceito é suficiente para explicar os desafios enfrentados 

para promover a SAN no Brasil, independente de qualquer contexto que for analisado. 

Inicialmente, o direito ao acesso regular e permanente à alimentação é uma difícil 

tarefa, considerando que a fome por séculos fez parte dos grandes problemas 

nacionais. Outro desafio à parte é a garantia da qualidade nutricional, diversidade de 
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alimentos e seguridade toxicológica. 

 Considerando as diferentes dimensões da SAN, as iniciativas e as políticas para 

sua promoção devem conter ações articuladas que contemplem tanto seu componente 

alimentar (disponibilidade, produção, comercialização e acesso aos alimentos) como 

nutricional (relacionado às práticas alimentares e utilização biológica dos alimentos) 

(Ribeiro-Silva et al., 2020).

 No contexto da produção de alimentos e promoção da SAN está a Soberania 

Alimentar, definida no Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, em 2001, como:

O direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 
garantam o direito à alimentação para toda a população, com base 
na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas [...] 
(Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, 2001).

 A SAN e a Soberania Alimentar trazem o incentivo às produções e mercados 

locais e promove a produção agroecológica por entender que esta representa 

princípios sociais e ambientais, com produção de alimentos culturais e mais saudáveis 

(Nascimento et al., 2019).

 A agricultura familiar agroecológica possui papel fundamental na concretização 

de formas sustentáveis de produção. Os produtores desse modelo reconhecem a 

importância da qualidade de seu trabalho, do valor dos alimentos produzidos, do 

respeito ao ambiente e aos consumidores (Nascimento et al., 2019).

 Para defender a “comida de verdade”, lema que move a SAN do Brasil desde 

2015, é necessário entender que comer é muito mais do que “ingerir alimentos”. 

Comer de forma consciente envolve responder às seguintes perguntas: De onde vem 

o que consumimos?  Como foi elaborado?  Em que condições?  Por que pagamos 

por isso um determinado preço? Que tecnologia foi utilizada para produzir o alimento 

que consumimos? E ainda refletir sobre; porquê há produção de alimentos e fome 

convivendo lado a lado? 

Dessa forma, este capítulo faz um resgate dos contrapontos da produção in-

dustrial de alimentos frente à produção familiar orgânica e/ou agroecológica e resul-

tados nessas linhas para contribuir com o entendimento sobre SAN e produção e 

consumo consciente. 
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DISPONIBILIDADE E ACESSO AOS ALIMENTOS 

 A SAN, em seu conceito, é ampla, com aspectos quantitativos e qualitativos, 

e credita aos meios de produção parte importantíssima da alimentação adequada 

e saudável. O contrário da SAN não é somente a fome, a insegurança alimentar 

e nutricional pode ser vivida em diferentes situações, pela falta de alimentos e/ou 

disponibilidade de alimentos contaminados e/ou pouco nutritivos. A falta de acesso 

aos alimentos produzidos tem relação direta com a distribuição de renda da população. 

Em um país com iniquidades como o Brasil, esse é um dos principais motivos que 

interfere na acessibilidade a uma alimentação de qualidade em quantidade suficiente 

para atender às necessidades alimentares e nutricionais da população. A situação 

perdurável da fome e má nutrição se mantém por diversos fatores, entre eles a 

produção e acesso aos alimentos.  

 Para falar de produção de alimentos e fome é importante mencionar a Teoria 

Malthusiana. O Britânico Thomas Malthus, em seus registros no século XVIII, 

afirmava que a população mundial crescia e continuaria crescendo a um ritmo mais 

acelerado do que a produção alimentícia. No entanto, não poderia Malthus prever a 

capacidade tecnológica da produção de alimentos, produzindo quantidades suficiente 

a todo planeta, e que nem mesmo essa super produção seria capaz de resolver 

o problema global da fome, por desconsiderar que ela está intimamente ligada a 

pobreza, impossibilitando o acesso, mesmo diante da oferta aumentada de alimentos 

(Abramovay, 2010). 

 Baseada na teoria malthusiana se firmou a modernização agrícola, dando 

aos mercados multinacionais de alimentos o crescimento exponencial na segunda 

metade do século XX. A mecanização da agricultura, centrada em monoculturas, 

modificações genéticas e dependente de insumos químicos foram capazes de trazer 

retornos econômicos rápidos, mas não distributivos, e aumento da disponibilidade de 

alimentos, em termo quantitativos, mas não em variedade (David et al., 2018).

 O atual modelo de desenvolvimento e de produção de alimentos demonstra o 

ganho de escala em produtividade de algumas commodities, mas também expõe os 

reflexos deste modelo sobre a biodiversidade, simplificação e globalização da dieta 

alimentar, consumo de alimentos ultraprocessados, desmatamento, contaminação 
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do solo, das águas e principalmente dos alimentos e seus impactos sobre a saúde 

da população (David et al., 2018).

 Situação que fragiliza a manutenção do atual modelo é que os meios de produção 

encontram-se limitados diante do esgotamento da capacidade de os ecossistemas 

continuarem fornecendo os bens de que depende a sobrevivência desse modelo e 

consequente sustento das sociedades humanas (Abramovay, 2010).

 As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de 

modo desfavorável a cultura, a vida social, a saúde e o meio ambiente (Brasil, 2014). 

A globalização abre espaço para interações entre mercados internacionais, o que 

contribui com mudanças nos padrões alimentares. Observa-se, na América Latina e 

Caribe, redução em preparações culinárias tradicionais baseadas em alimentos frescos 

e locais, e uma presença e consumo cada vez maior de produtos ultraprocessados 

com baixa densidade de nutrientes, mas alto conteúdo de açúcar, sódio, gordura e 

aditivos químicos diversos. Essa realidade também se instala em outros continentes 

(Fao, Opas, 2017).

 É forte a interferência da indústria de alimentos nas escolhas alimentares 

da população, através de ações significativas como o uso ostensivo da mídia na 

veiculação de propagandas de seus produtos e a redução no custo de produção 

desses alimentos, tornando-os mais acessíveis aos consumidores. E assim, é 

constatado o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, que se somam 

a outros fatores que fazem parte do estilo de vida contemporâneo que confere risco 

diretos à saúde pública (Brasil, 2014).  

 Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também chamados de Agenda 

2030, comunicam direta e indiretamente com as questões agrícolas e alimentares, 

que somente serão alcançados com mudanças na forma de produzir, transformar, 

transportar e consumir os alimentos. Está cada vez mais claro que precisamos 

caminhar na direção de uma agricultura que seja sensível à nutrição, que a produção 

de alimentos seja para nutrir e alimentar as pessoas e não para gerar riquezas e 

aumentar o mercado dos agroquímicos e medicamentos (Preiss et al., 2018).

 As metas são robustas e as projeções mostram que não estamos caminhando 

para a erradicação da fome mundial até 2030. A situação é contrária, a fome, em 

todo o mundo, tem aumentado lentamente nos últimos anos e a segurança alimentar 
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e o estado nutricional dos grupos populacionais mais vulneráveis   se agravam diante 

dos impactos socioeconômicos e na saúde devido à pandemia do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) (Fao, 2020).

 Enfrentamos o desafio de transformar os sistemas alimentares para garantir 

que não haja limitação da alimentação saudável devido à altos preços ou a falta 

de renda para ter acesso à alimentação, ao mesmo tempo que contribua para a 

sustentabilidade ambiental (Fao, 2020).

 Alimentos de origem vegetal ou animal oriundos de sistemas que promovem o uso 

sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, 

que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras 

produtivas e para a criação de trabalho e que respeitam e aperfeiçoam saberes e 

formas de produção tradicionais são chamados de alimentos orgânicos e/ou de base 

agroecológica (Brasil, 2014).

 O reconhecimento dessa linha de produção alternativa e suas finalidades veio 

com a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e com os mercados institucionais 

que dão prioridade a alimentos orgânicos e/ou agroecológicos como o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). No entanto, com cortes consideráveis nos recursos destinados ao PAA, 

observa-se declínio das oportunidades de a agricultura familiar acessar mercados 

institucionais. O PNAE, cuja lei 11.947/2009 exige que pelo menos 30% dos recursos 

federais sejam gastos com a aquisição de alimentos da agricultura familiar, priorizando 

orgânicos e agroecológicos, enfrenta grandes desafios na execução dessa medida, 

tendo se agravado consideravelmente devido à pandemia do novo coronavirus. Com 

isso, compromete-se o trabalho no campo e a parte mais pobre da população, que 

são os moradores rurais.

 As produções convencionais sempre tiveram incentivo financeiro governamental. 

Já o incentivo à produções orgânicas e agroecológicas vieram com os mercados 

institucionais e com as linhas de crédito verde que compõem o Pronaf71 Verde, a partir 

de 2003. Essas são inovações na política de crédito rural brasileira que buscam abrir 

novos caminhos para ações ambientalmente sustentáveis no âmbito da agricultura 

familiar, ampliando as oportunidades de investimento dos produtores interessados em 

trilhar caminhos alternativos ao padrão tecnológico predominante no campo (Aquino, 
71  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
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Gazolla, Schneider, 2017).

 Entretanto, a disponibilidade e acesso à alimentos orgânicos e agroecológicos 

ainda é pequena diante da produção convencional. A linha de crédito verde não 

supriu as expectativas, apresentando um desempenho financeiro insignificante em 

comparação aos indicadores da política de crédito nacional, bem como em relação 

às demais modalidades de financiamento do Pronaf, voltadas à modernização da 

agricultura familiar (Aquino, Gazolla, Schneider, 2017).

 Para reverter esse quadro e estimular produções locais sustentáveis, além 

dos incentivos à comercialização, são necessárias ações que possibilitem o acesso 

fundiário para agricultores (que não têm terra produtivas ou têm pouca terra), que 

garantam água (protegida como bem público, e que deve ser compartilhada de forma 

sustentável), livre acesso às sementes (sem transgenia), assistência técnica e ao 

crédito (Silva, 2020).

 É visível que caminhamos a passos lentos nas mudanças necessárias na 

produção e consumo mais saudáveis. Contudo, um reforço positivo e de difícil 

contabilização é a produção para autoconsumo, que refere-se a toda produção 

realizada pela família cujos produtos são destinados ao seu próprio consumo, 

sendo majoritariamente alimentos in natura e dentro dos preceitos da agroecologia 

(Teixeira, Pires, 2017). Esta é uma cultura camponesa e antiga e que ainda resiste, 

contribuindo com a disponibilidade e acesso a alimentos sem dependência monetária. 

É fundamental estimular as famílias agricultoras a consumirem os alimentos que 

produzem, principalmente frente a estudos que mostram que o consumo de verduras, 

legumes e frutas na área rural é baixo (Reinaldo, 2015).

RESULTADOS SOBRE PRODUÇÕES DE ALIMENTOS E INSEGURANÇA 
ALIMENTAR NO BRASIL

 O Brasil é destaque na produção de commodites de grãos como soja, milho, 

trigo, café e arroz. Em 2020 teve safra recorde de milho e soja, e mesmo com a 

colheita avançada teve os preços desses grãos aumentados pela desvalorização do 

real, estimulando a venda para o mercado externo, diante de um contexto mundial 

grave de pandemia de coronavírus. No mesmo período, o arroz, trivial principalmente 

entre os mais pobres, sofreu alta de preço recorde, mesmo sem queda abrupta na 
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produção (Conab, 2020). 

 Devido à condições mercadológicas, o foco dos grandes produtores está voltado 

à cultura mais lucrativa, principalmente a soja, cujas cotações se encontram com 

níveis estimulantes, respaldada pela forte demanda chinesa, sendo a primeira opção 

do produtor. Ao mesmo tempo, o consumo doméstico de soja também é elevado, 

ocasionando altos preços no mercado interno (Conab, 2020). 

 Dessa forma, podemos verificar que a produção em larga escala nem sempre 

sustenta os preços e ainda que haja maior produtividade não necessariamente gera 

queda no preço local. Há fatores macroeconômicos e externos que estimulam os 

preços. Mesmo diante de produções favoráveis no território nacional, o brasileiro não 

viu o preço dos alimentos diminuírem em 2020, sendo mais uma dificuldade que se 

somou à crise inicialmente sanitária. 

 Vimos que, a produção em larga escala voltada para os grãos de interesse 

internacional tem maior retorno financeiro e não estimula a variedade. A agroecologia 

se destoa nesse ponto, por considerar essencial a diversificação de produção e o 

abastecimento local como prioridade. 

 A produção orgânica no Brasil é pouco expressiva frente à produção 

convencional. Em 2014, 10.554 unidades de produção orgânica estavam cadastradas 

no sistema de certificação e esse total passou para 15.856 unidades em 2017. Assim, 

as propriedades orgânicas no Brasil representavam 0,3% dos estabelecimentos 

agropecuários em 2017 (Embrapa, 2019). 

 Dados do relatório do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLANAPO 2016-2019) revelam que em 2013 e 2014 as aquisições de produtos 

orgânicos e agroecológicos pelo PNAE mantiveram-se estáveis, em torno de apenas 

3% do orçamento previsto para gasto com a agricultura familiar (Brasil, 2016).

 Alguns avanços pontuais são registrados nesse sentido. No Paraná existe a 

Lei 16.751 de 2010, instituindo a participação da alimentação orgânica dentro da 

alimentação escolar das escolas estaduais. Atualmente se encontra com 60% da 

alimentação escolar proveniente da agricultura familiar, sendo 8% orgânica. Isso 

demostra que o avanço ainda é pequeno, mas há o incentivo local à agricultura 

familiar e a produções e consumo mais sustentáveis, e para isso, além do mercado 

consumidor, foi preciso incentivo quanto a certificação das produções (Brasil, 2020).
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 Apesar de os dados ainda serem imprecisos, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) registrou mais de 17 mil produtores de orgânicos 

em 2018, perfazendo um crescimento médio de 17% desse grupo a partir de 2010. O 

Brasil é o maior produtor de açúcar orgânico mundial, com mais de 120 mil toneladas 

anuais e maior produtor de arroz orgânico da América Latina, com mais de 27 mil 

toneladas anuais, produzidas principalmente em assentamentos rurais vinculados ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Rio Grande do Sul, e com 

30% da produção exportada (Ipea, 2020). 

 Existe um consciente mercado de alimentação saudável e de consumidores 

de orgânicos, podemos ver através das feiras mais desenvolvidas. Isso reflete uma 

importante vertente da SAN em relação a produções mais sustentáveis e a seguridade 

toxicológica dos alimentos, uma vez que são produzidos sem os muitos insumos 

químicos convencionais. 

 Quanto à Segurança Alimentar medida pela Pesquisa de Orçamento Familiar-

POF 2017-2018, temos que 36,7% domicílios brasileiros estavam com algum grau 

de insegurança alimentar, atingindo ao todo 84,9 milhões de pessoas que sentiram, 

em algum momento, que a disponibilidade e acesso aos alimentos estava em risco. 

Esse resultado é maior que o valor de insegurança trazido pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios-PNAD 2013, que foi de 22,6% (Ibge, 2019).

 O Brasil vinha de um histórico de melhora no quadro da insegurança alimentar 

medido pelas pesquisas nacionais. Seguramente as ações deveriam ser mantidas 

para que mais políticas estruturantes fossem implantadas concomitantemente, mas 

as mudanças de governo, políticas de austeridade, crise política, redução de recursos 

para área social, entre outros fatores, conduziram o país ao resultado recente de 

aumento na insegurança alimentar. As desigualdades não superadas, o avanço de 

políticas neoliberais e o enfraquecimento de políticas sociais inclusivas e promotoras 

da SAN se somam aos impactos da pandemia da Covid-19. Decerto, a insegurança 

alimentar nos domicílios brasileiros, seja nos gradientes leve, moderada ou grave, 

tende à maior magnitude com o advento da pandemia (Ribeiro-Silva, 2020).

 Situação agravantes trazidas por crises na saúde, na economia e na política 

expõe as mazelas preexistentes e deixa a SAN em segundo plano. Nesses momentos 

se faz mais necessário medidas de curto, médio e longo prazo e políticas estruturantes 
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que deixem a população minimamente munida para sobreviver a difíceis períodos. 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão ligado 

à presidência da República, exercia esse importante papel de propor e contribuir 

na elaboração dessas ações estruturantes tendo como norte a Política Nacional de 

SAN, aprovada desde 2010 e o II Plano Nacional de SAN. Sendo extinto o CONSEA 

e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, muitas dessas ações 

sofreram um processo de descontinuidade e não temos testemunhado novas ações 

nessa área. 

 O momento vivido pela pandemia de 2020 foi especialmente crítico à agricultores 

familiares desassistidos, onde muitos ficaram sem alternativas para escoarem a 

produção e tiveram o PNAE paralisado em muitos estados e municípios devido a 

descontinuidade da alimentação escolar por parte dos gestores locais. Essa realidade 

ainda compromete a SAN dos escolares e o direito à alimentação escolar.

O PAPEL DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 O atual sistema agroalimentar é produtor de doença, iniquidade social e danos 

ambientais. As evidências disso se acumulam na contaminação de alimentos e 

intoxicação de trabalhadores rurais por agrotóxicos, passando pela poluição do ar, dos 

rios e dos solos pelos resíduos de um sistema dependente dos combustíveis fósseis, 

chegando aos problemas gerados pelos hábitos alimentares nada saudáveis de 

produtos ultraprocessados. A agroecologia é contrária a esse modelo e se apresenta 

como opção alternativa para reconectar agricultura e natureza, produção e consumo, 

além de apresentar a variedade de alimentos que o modelo convencional não oferta 

(Antunes, 2018). 

 A agricultura orgânica, por meio de sistemas de produção baseados em 

agroecologia, permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica, agricultura 

natural, entre outros, tem o potencial de estimular a produção de alimentos de forma 

sustentável e de maneira energeticamente mais eficiente (Embrapa, 2019).

 A produção e comercialização local favorece a economia e empregabilidade 

também local, além de reforçar os laços campo e cidade e a cultura alimentar. Saber 

a procedência do que comemos nos deixa mais próximos de alimentos e não de 

produtos alimentícios. Se a agricultura e demanda local se alinham, o território fica 
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mais seguro e independente de relações e adversidades externas e com isso promove 

a soberania alimentar e nutricional.  

 Políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar fazem-

se necessárias devido ao relevante papel social, ambiental e econômico da mesma 

no Brasil, uma vez que corresponde a maior ocupação do trabalho no campo e maior 

abastecimento de alimentos à mesa dos brasileiros, mesmo com menor posse de 

terras (Silva, Dias, Amorim Júnior, 2015).

 Defender comida de verdade significa optar por uma agricultura local, diversa, 

camponesa, sustentável, que empregue os recursos locais, culturalmente adequada 

ao seu ambiente e que respeite o território, entendendo o comércio internacional 

como apenas um complemento à produção local (Esteve, 2017).

 Não  são  só  os alimentos que ganham em qualidade quando produzidos de 

acordo com o sistema agroecológico, esse traz difusão também para a produção 

das plantas medicinais e fitoterápicos e dos saberes tradicionais, área importante 

para o movimento agroecológico. Dentro da agroecologia se vive a prática da 

sociobiodiversidade onde as populações humanas também são parte dos ecossistemas 

(Antunes, 2018).

 Vivemos o desafio da retomada de uma política soberana de abastecimento 

alimentar que consiga fazer com que o alimento que chega à mesa do consumidor 

seja de qualidade, com estímulo aos circuitos curtos, menor custo, mais qualidade, 

diversidade, e que consiga incidir sobre as flutuações dos preços e proteger a renda 

da população mais pobre.

 Quanto a nós, consumidores, devemos ser reflexivos em relação as nossas 

condutas, escolhas e consumo. Valorizar as feiras locais e circuitos curtos de 

comercialização, ocupar os espaços de controle social nos conselhos, entusiasmar a 

temática da alimentação sustentável e saudável, e acompanhar e cobrar as políticas 

dentro desses preceitos, são mecanismos promotores do crescimento da produção 

e consumo conscientes. Para isso, é importante promover educação alimentar e 

nutricional nos espaços públicos para equalizar o conhecimento sobre o assunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não é possível dissociar a SAN da produção saudável de alimentos, e isso 

inclui agricultura familiar orgânica e/ou agroecológica. Logo, o modelo de produção e 

consumo predominante não atende aos preceitos da SAN. 

 Precisamos de políticas públicas que promovam o que está previsto na definição 

de SAN, no que se refere a disponibilidade de alimentos com práticas alimentares que 

promovam saúde, respeitam a diversidade cultural e que sejam social, econômica 

e ambientalmente sustentáveis e no acesso à alimentação segura e de qualidade 

juntamente a outras necessidades básicas a toda população. 

AGRADECIMENTOS

 Agradecemos ao Programa de Pós-graduação em Agroecologia da Universidade 

Federal de Viçosa que mediante a realização do VI Simpósio de Pós-graduação em 

Agroecologia nos permitiu discutir essa temática.  

REFERÊNCIAS 
ABRAMOVAY, R. Alimentos versus população: está ressurgindo o fantasma 
malthusiano?. Ciência e Cultura, Campinas, v. 62, n. 4, p. 38-42, 2010.

ANTUNES, A. Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Sistema agroalimentar, 
produtor de doença e iniquidade. Disponível em: https://cee.fiocruz.br/?q=node/873. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

AQUINO, J. R.; GAZOLLA, M; SCHNEIDER, S. O financiamento público da produção 
agroecológica e orgânica no Brasil: inovação institucional, obstáculos e desafios.
In: SAMBUICHi, R. H. R.et al. A política nacional de agroecologia e produção 
orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. 
Brasília: IPEA, 2017.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Plano Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica 2016 – 2019. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2ª ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL, Lei nº 11.346 de 24 de Julho de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à 
alimentação adequada e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

https://cee.fiocruz.br/?q=node/873


242

Federativa do Brasil, Brasília, DF, jul. 2006. 

BRASIL. Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná. Merenda 
nas escolas estaduais deve ser 100% orgânica até 2030. Disponível em: http://
www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Merenda-nas-escolas-estaduais-deve-ser-100-
organica-ate-2030. Acesso em: 12 nov. 2020. 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. Acompanhamento da 
safra brasileira. Grãos: SAFRA 2020/21. 1º levantamento. v. 8, n 1., 2020.

DAVID. L. et al. Agricultura familiar, produção de alimentos saudáveis e 
preservação ambiental. Relatório Verde 2018. Porto Alegre: Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, 2018.p. 37- 59.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Embrapa 
Territorial. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agricultura orgânica 
no Brasil: um estudo sobre o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Campinas, 
2019.

ESTEVE, V. E. O negócio da comida: Quem controla nossa alimentação? São 
Paulo: Expressão Popular, 2017. 269p.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - FAO. 
The state of food security and nutrition in the world. Transforming food systems 
for affordable healthy diets. Rome, 2020. 

FÓRUM MUNDIAL SOBRE SOBERANIA ALIMENTAR (2001), Declaração Final: Pelo 
direito dos povos a produzir, alimentar-se e a exercer sua soberania alimentar, Havana, 
Cuba.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2017-2018: Primeiros Resultados. Rio de Janeiro, 2019. 
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf. Acesso 
em: 12 nov. 2020.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Ministério da Economia. 
Produção e consumo de produtos orgânicos no mundo e no Brasil. Brasília, 
2020.

NASCIMENTO, S. G. S. et al. Produção agroecológica e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Brasil). Revista de Ciências Agrárias, v. 42, n. 1, p. 291-300, 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA 
(FAO) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). América Latina e o 
Caribe. Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional. Sistemas alimentares 
sustentáveis para acabar com a fome e a má nutrição. Santiago, 2017. 

PREISS, P.; VASCONCELLOS, F. C. F; SCHNEIDER, S. Agricultura e alimentação 
para o século 21 – novas referências, desafios e perspectivas. In: 
DAVID. L. et al. Agricultura familiar, produção de alimentos saudáveis e 
preservação ambiental. Relatório Verde 2018. Porto Alegre: Assembleia Legislativa 

http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Merenda-nas-escolas-estaduais-deve-ser-100-organica-ate-2030
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Merenda-nas-escolas-estaduais-deve-ser-100-organica-ate-2030
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Merenda-nas-escolas-estaduais-deve-ser-100-organica-ate-2030


243

do Rio Grande do Sul, 2018.p. 37- 59.

REINALDO, E. D. F. et al.  Mudanças de hábitos alimentares em comunidades rurais 
do semiárido da região nordeste do Brasil. Interciência, v. 40,  n. 5, p. 330, 2015.

RIBEIRO-SILVA, R. C. et al. Implicações da pandemia COVID-19 para a segurança 
alimentar e nutricional no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, p. 
3421-3430, 2020.

SILVA, M. G; DIAS, M. M; AMORIM JÚNIOR, P. C. Mudanças Organizacionais em 
Empreendimentos de Agricultura Familiar a partir do Acesso ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 53, 
n. 2, p. 289-304, 2015.

SILVA, M. Z. T. A segurança e a soberania alimentares: conceitos e possibilidades de 
combate à fome no brasil. Configurações, n. 25, p. 97-111, 2020.

TEIXEIRA, C. T. M; PIRES, M. L. L. S. Análise da relação entre produção agroecológica, 
resiliência e reprodução social da agricultura familiar no Sertão do Araripe. Revista 
de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 55, n. 1, p. 47-64, 2017.



244

POR UMA HISTÓRIA DO DIREITO AMBIENTAL:
DA HARMONIA COM A NATUREZA À AGENDA 
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Luiz Ernani Bonesso de Araujo73

INTRODUÇÃO

Parafraseando George Orwell e seu romance distópico, 1984, na qual profetiza 

e condena a perversão dum regime  totalitário  ou duma única pessoa que objetiva 

subjugar os cidadãos, inverter a história, governar de forma despótica e autoritária, 

poderá servir perfeitamente à mesma entidade (homem ou regime) em relação com 

o meio ambiente, em que visa-se apenas domar a natureza e desmata-la -como está 

acontecendo em vários lugares do mundo e não apenas na Amazónia e o Pantanal-  

se for em prol do lucro e riqueza. O Big Brother is Watching You aplica-se ao homem 

latifundiário que não deixa a floresta crescer e florescer, em que o poder público 

se preocupa em passar leis que dão luz verde ao desmatamento, a expulsão dos 

indígenas dos parques e das suas legítimas terras, ao mesmo tempo não hesita em 

condenar líderes indígenas por «crime de se protestar» e, em última etapa, se for 

necessário, elimina-los tal como aconteceu com o Chico Mendes e outros defensores 

da floresta74. 

Tal situação não diz respeito apenas aos ditos «Povos da Floresta» da região 

amazónica, mas a todos que vivem nas florestas tropicais e na base disso que emerge 

72  Mestre e Doutor em História pela Universidade de Coimbra, Pós-Doutor em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisador no GPDS-UFSM, GECAP-UFSM, CHSC-UC, 
CEAUP-UP (Portugal). Email. mohammednadir2010@gmail.com ; https://orcid.org/0000-0001-
9213-808X; CiênciaID: 471B-887B-43F8,
73  Professor Doutor do Curso de Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo - UPF -
RS. Professor Titular aposentado da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - RS. Pesquisa-
dor do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade - GPDS - UFSM. E-mail: luiz.bones-
so@gmail.com
74  Deixamos claro que a metáfora de Orwell é uma construção abstrata e desse modo que 
também recuperamos essa metáfora orwelina e usamo la de forma abstrata, isto é, qualquer leitura 
que tenta comparar com alguma pessoa ou país é mera coincidência. Por outras palavras a metá-
fora não tem nenhuma outra conotação a não ser de metáfora.  
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um conceito fundador dos novos direitos, isto é, o direito de construir seu futuro 

com base na valorização dos recursos localmente disponíveis, na afirmação de seus 

saberes seculares, transmitidos de geração à geração, e no respeito ao princípio de 

dignidade humana.

Nesse sentido, o presente artigo versará sobretudo no estudo e analise da 

génese da Agenda 2030, observará as mutações em alguns blocos regionais -de 

forma sucinta- em termos do desenvolvimento sustentável (DS), bem assim como 

as aquisições e obstáculos conseguidos e/ou confrontados até o momento para um 

verdadeiro empoderamento e emancipação do Sul Global. 

As questões que se colocam serão as seguintes: Como é o estado geral do 

meio ambiente hoje no mundo, que metas e lacunas e/ou dificuldades que existem? 

Que traz a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável à humanidade e a 

planeta terra. 

A metodologia seguirá uma abordagem sistémica analítica, assim como um 

referencial teórico de vários autores consagrados que representam o pensamento 

crítico do Sul Global. Assim, o artigo será dividido em três partes, mas que são 

interligadas entre si, tais como o longo caminho diplomático ambiental que levou até 

a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável (ADS); o conteúdo e os objetivos da 

ADS; o Sul Global e as metas da Agenda 2030.

A GÉNESE DA AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

A resposta conduz  inevitavelmente a análise do caminho trilhado pela 

diplomacia Ambiental ao longo do século XX e XXI75, que não foi linear nem pacifico 

entre os atores estatais e, especialmente entre os países dum Norte geneticamente 

hegemónico e dum Sul traumatizado pelos ciclos do saque e rapina e por uma 

governança corrupta e totalitária, tantas vezes com validade do Ocidente  iluminista 

e democrático. O fracasso da ciência e da dita modernidade e pós-modernidade, 

confirma as conclusões de uma plêiade de autores tais como -o sociólogo brasileiro- 

Laymert Garcia Santos, que baseando nas interpretações de Hugh Lacey, demonstre 
75  Sobre diplomacia ambiental veja-se NADIR, M.; SIQUEIRA TYBUSCH, J.; ARAUJO, L. E. 
A diplomacia ambiental no sul global: um olhar sobre África e América Latina. Revista Justiça do 
Direito, v. 34, n. 1, p. 314-363, 30 abr. 2020.
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porque o valor do controle, pilar da teoria e praticas científicas, bem como as estratégias 

materialistas de restrição e seleção se tornaram tão controversos visto que não existe 

um consenso sobre a sua supremacia76, por conseguinte a ideia segundo a qual 

o desenvolvimento da ciência e da técnica como opções de domar a natureza é 

um non-sense77. Essa ideia corroborada de forma clara, pelo sociólogo indiano Shiv 

Visvanathan, na medida que ele considera a ciência nada mais nada menos do que 

uma forma de violência praticada por um Estado Laboratorial, cujos alicerces foram 

arquitetados pelo trio Bacon, Descartes e Hobbes78. 

 Algumas ideias do autor, que é um critico pós-modernista da ciência, são 

fortes e pouco usadas na literatura ambiental, uma vez que censura   a “Agenda do 

desenvolvimento” da moderna ciência e, de forma explícita, identifica o modernismo, 

o desenvolvimento e a ciência, como um projeto interligado e representativo das 

forças genocidas no mundo. Mais, o crítico indiano, afirma que   a ciência e  a política 

são um binómio, assim, para localizar a ciência há forçosamente que descentralizar 

a governança, isto é, limitar o poder de decisão dos políticos e abrir dialogo com os 

Povos das florestas que  tem a legitimidade histórica, jurídica e epistemológica para 

opinar sobre o caminho a seguir. Por isso que ele apela a um movimento para direitos 

civis que marcha contra o “terrorismo do desenvolvimento” (development as terrorism 

)79 . Na mesma obra, Visvanathan continua fustigando a técnica e seu desprezo 

pela biodiversidade assim como a revolução verde que foi fatal para desclassificar 

os saberes das culturas tradicionais. Ataca a transferência dos resíduos nucleares 

para África e terceiro mundo em geral e também os testes nucleares no pacifico 

76  Garcia.dos Santos, Laymert ., «Quando o conhecimento tecnocientífico se torna predação 
hight-tech: recursos genéticos e conhecimento tradicional no Brasil» in Boaventura S. Santos, Se-
mear outras soluções. Os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais, Rio de 
Janeiro, 2005, pp. 127-140.
77  Lacey Hugh, Is Science Value Free?: Values and Scientific Understanding, ed. Publish-
er:Routledge, London, 1999. 
78  Visvanathan. Shiv apud Laymert, ob-cit, p. 138. As ideias de Visvanathan são bem elabora-
das em duas obras chaves deste sociólogo a saber: A Carnival for Science: Essays on Science, 
Technology and Development, ed. Oxford University Press, 1997. Nessa obra o Visvanathan re-
corre a uma linguagem pouco soft na medida em que o desenvolvimento como terrorismo, da forma 
como critica cientistas e biólogos tais como Edward Wilson e sua obra Biophilia, ao afirmar que a 
natureza para E. Wilson é apenas um campo de pesquisa e de exploração pela ciência. Qualifica 
esses cientistas como pessoas que sofrem do chamado “stress cartesiano” ou “ansiedade carte-
siana” segundo a qual tudo deve ser alvo da pesquisa científica.  A Segunda obra de Visvanathan 
também segue o mesmo viés ao apontar a hegemonia e violência  da ciência  Science, Hegemony 
and Violence: A Requiem for Modernity, 1990. 
79  Visvanathan. Shiv, A Carnival for Science…, p.46.
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condenando a vida de milhões de ilhéus80.   Desse modo, afirma o anseio por uma 

cultura de vida em vez duma cultura de morte81, como um sonho para as gerações 

presentes e futuras. Nesses anos de pós- segunda guerra e ao longo da guerra fria 

em que o mundo esteve dividido e mortífero vendo o número de guerras por fronteiras 

artificiais e recursos naturais e o poder que a mesma outorga, havia vozes nesse Sul 

enfraquecido como um Homme Malade, para achar meios e caminhos que permitam 

emancipar-se e desenvolver. 

As narrativas a cerca da ideia de desenvolvimento foi ganhando força na 

literatura dos países africanos, latino americanos e asiáticos, como via sacra para 

o empoderamento e a independência nacional. Antes fosse, mas a história dessa 

caminhada nos anos 50 e 60 não valeu a salvação do suplício. Relendo Carlos Walter 

Porto Gonçalves, acha-se uma análise bem cirúrgica. Segundo o autor, esse período 

de pós-guerra está repleto de ambivalências em relação à ideia de desenvolvimento. 

É que enquanto se questionava criticamente no seu espaço natural (Europa e EUA), 

o desenvolvimento   foi implantado nos países africanos e latino americanos e países 

do Sul em geral. Bem podemos ilustrar isso com o exemplo de Jamal ‘Abd al-Nasser 

do Egito (barragem de Aswan) e Nekrumah de Gana que viam nas grandes barragens 

hidroelétricas, a receita que dá entrada ao clube da modernidade82.  O mesmo se 

pode dizer das barragens de Belmonte e Itaipu no Brasil/Paraguai do qual resultou 

a eliminação dos índios Aché, sua música, sua terra, seu legado e sua língua, tudo 

em nome do desenvolvimento e a hidropolítica. A isso Visvanathan recorre à obra 

e expressão do Richard Arens que escreveu um livro sobre o acontecido chamado 

the genicide in Paraguay83. A crítica à hidropolítica é no fundo uma crítica ao Estado 

moderno, como   este fosse apenas e só um projeto tecnológico. Para provar isso, o 

mesmo autor traça um cenário de morte e deslocação de milhares de camponeses 

(mais do que as guerras sangrentas) que se tornaram refugiados por causa da 

hidropolítica, notadamente em África e América Latina84. Perante isso não seria 

um exagero dizer que se trate dum etnocídio cultural em nome da civilização e da 

modernidade. 
80  Idem. 
81  Moscovici. Serge, Natureza. Para pensar a ecologia, Rio de Janeiro, 2007, p. 16.
82  Visvanathan, Ob-cit, p. 40.
83  Richard Arens, The Genocide in Paraguay, Philadelphia, 1976, p. 8.
84  Visvanathan, Ob.Cit, p. 41; Eduard Goldsmith e N. Hildyard, The social and environmen-
tal effects of large Dams, Cornwall, 1984, p. 254.
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Eis o preço do desenvolvimento e do progresso como dizia Porto Gonçalves 

que não hesite em afirmar que o desenvolvimento na sua genética não passa do 

mais do mesmo, isto é, um projeto civilizatório que nasce no berço do capitalismo 

liberal ocidental. Adiante, o sociólogo aponta para um dos paradoxos constitutivos do 

mundo moderno-colonial na medida que a superação do atraso e da desigualdade 

só acontece ao sermos iguais no seguimento dum modelo económico e cultural 

inventado e emprestado do Ocidente. Essa colonização do pensamento leva e levou 

a uma corrida dum modelo civilizacional profundamente eurocêntrico e não autêntico.  

Por custa desse “plágio” se construíram grandes infraestruturas e abertas estradas 

enquanto desapareciam floras e faunas de modo irreversível85.   África e América 

latina dois espaços que mais sofreram por causa desse desenvolvimentismo colonial e que 
apenas se agravou com a “sacra” globalização e sua “virada cultural e cibernética” parafraseando 
Catherine Waldby.  

Isso leva-nos a reler duas obras marcantes em termos ambientais, a Tragedy 

of the cammons86  e Lifeboat Ethics87, ambos de cientista Garret Hardin, que 

partindo dessas metáforas ele quis demonstrar o conflito entre os interesses dos 

indivíduos (estado de natureza) e os bens comuns, por conseguinte acredita que a 

única solução reside numa fórmula hobbesiana que é a coerção. Afirma ainda que 

a moral e o humanismo não são substitutos à ciência. Nesse sentido ele não difere 

do resto dos biólogos que acham o altruísmo uma coisa patológica num contexto 

de sobrevivência.  As críticas a teoria de Hardin, é que ele esqueceu ou faltou lhe 

um elemento decisivo que é a ideia de communitas. Nas comunidades tradicionais 

houve sempre uma relação harmoniosa entre o indivíduo e seu meio ambiente, não 

só por uma questão de gestão dos recursos, mas porque esses povos consideram 

a natureza como um ser com direitos e que deve ser protegido. Com essa atitude 

ética os povos tradicionais sempre evitaram a dita tragédia dos comuns avançada 

por Hardin. Dito por outras palavras, o comum diz respeito a comunidade e não ao 

indivíduo o que obriga a ter uma consciência dos comuns para com o comum. 

  Visvanathan, continua explicando melhor o cerne do litígio, apontando as falhas 

85  Gonçalves, Carlos W. Porto, A globalização da natureza e a natureza da globalização, 
Rio de Janeiro, 2006, p. 61 e segs.
86  Hardin. Garrette, “The Tragedy of the Commons”, in The House We Live In, ed. S.D. Bla-
nard e John Rodenbeck, New York, 1971, pp. 245-248
87  Idem., “Lifeboat Ethics”in World Hunger and Moral Obligation, New Jersey, 1977, pp. 12-
21. 
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da teoria hardiana , analisando que a ciência racionalista hobesiana adotada por 

Hardin, não consegue enxergar o sagrado, por conseguinte a ecologia se transforma 

em apenas uma ciência que pode ser gerida e não uma ideia cósmica do mundo. 

Nesse prisma, a tragedia dos comuns é nada mais nada menos do que a tragédia da 

racionalidade, da razão, da ciência88 e duma visão do mundo que perdeu o sentido 

do sagrado. 

Desse modo falhou em prever que tal ciência -racionalista, hegemónica e 

esquizofrênica-, se tornou a maior força destruidora e anti-ecológica atualmente89. O 

próprio inventor do demónio de Maxwell, (James Clerk Maxwell), o disse no remoto 

séc. XIX, que a ciência se tornou uma espécie de um guardião cognitivo (cognitive 

gatekeeper) que impede o retorno duma genuína visão ecológica do mundo.  A 

segunda metáfora é a ética do bote salva vidas na qual Garett Hardin, também 

discute o que é ético em momentos de aflição. Com efeito ele dá o exemplo do 

Leviatã que era comum, e de repente se tornou restrito aos demais. Cada nação rica 

simboliza o bote salva vidas, cheio de pessoas ricas enquanto no oceano turbulento 

navegam as nações mais pobres do mundo que querem entrar no bote salva vidas. 

A pergunta fatídica é a seguinte: perante tal cenário angustiante o que deveriam 

fazer os passageiros do bote salva vidas?90 Será que a ajuda para salvar essas 

pessoas é necessária? Deve Estados Unidos ajudar os povos e refugiados famintos 

pelo mundo fora? Será que o altruísmo é racional? O background dessas questões 

polémicas foi o livro controverso dos irmãos americanos, William e Paul Paddock,  

famine 197591que alegaram que tendo Estados Unidos da América responsável pela 

produção da metade dos grãos no mundo, ela tinha o poder de decidir  quem deve 

ser ou não salvo.  A recomendação dos dois foi que EUA deve recorrer ao sistema de 

triagem em que os mais fracos e condenados devem ficar sem comida e ajuda, isto 

é, sacrificados. 

Hardin, num darwinismo nu e cru, concordou com esse eugenismo, indo mais 

longe criticando o banco mundial contra a fome, por ajudarem tais países. Para 

Hardin, os pobres são irracionais, fúteis, procriem-se duma maneira rápida do que 

88  Visvanathan, Ob.Cit, p.37.
89  Ibid.
90   Hardin Garrett, “The Lifeboat Ethics”, pp. 16-17.
91  William e Paul Paddock, Famine-1975! America’s decision: Who Will Survive? Boston, 
19967.
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os ricos. Criticou a ajuda do banco mundial contra a fome às nações pobres como 

medida desnecessária92 visto que aumentaria apenas os incapazes na sociedade 

o que seria um gasto a mais para os que compartilham o comum/recursos.  Ele 

acha que o altruísmo é algo patológico, ideia essa reproduzida por outros socio-

biologistas que acham que o altruísmo e amor universais conceitos que não fazem 

nenhuma diferença. Hardin continua na sua “análise” com um tom de sarcasmo 

atacando a própria fundação da Madre Teresa de Calcutá avaliando o seu trabalho 

como insignificante e não acrescente nada a não ser ajudar as pessoas a morrer de 

forma digna93.  

Todavia e no meio desses discursos ecológicos e anti-discurso, a questão 

ambiental foi fazendo seu caminho e continua caminhando. Assim a data de 1970 

representa o auge da luta ambiental e o momento de esperança já que o fato 

consensual de reunir e debater os desafios ambientais era uma vitória para os 

ativistas e para a diplomacia ambiental que inaugurou essa trilha. A jornada ambiental 

encontra suas raízes nas tímidas e solidas pesquisas da década 60 e 70 que alertaram 

para a importância da questão ambiental. A obra «Homem e Natureza» de George 

Perkins e «A este Último» do britânico John Ruskin foram embriões de uma vaga de 

conscientização do valor do meio ambiente, influenciaram governos e, até o próprio 

Mahatma Ghandi e seu pacifismo. 

Porém o modo de “mal vivir” praticado no ocidente desde a revolução industrial 

começou a dar sinais de esgotamento e foi essa mesma razão que provocou a 

incessante virada imperialista e colonial visando apropriar-se das riquezas e recursos 

dos países extra europeus tais como na África, América Latina e Asia, processo esse 

que se mantêm no tempo e no espaço Sul. 

O desregulamento ambiental foi tão agressivo na Europa e no Ocidente durante 

as guerras mundiais o que levou a uma segunda e forte corrente ambientalista logo 

após o fim da guerra, tais como por exemplo a formação das primeiras associações 

de defesa do ambiente. Mas uma das instâncias que marca esta virada ambiental foi a 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN 

sigla inglesa), criada em 1948 altura que se preparava a criação da ONU, e que pela 

primeira vez juntou dezenas de países, cientistas, ativistas, ongs ambientais, etc…

92  Hardin, G, “The Lifeboat Ethics”, p. 17. 
93  Idem, Promethean Ethics, p.67. 
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Foi também nessa altura que pela primeira vez houve a resolução dum litígio 

ambiental que opunha Canada e EUA por causa de resíduos poluentes duma fábrica 

canadense no território norte americano, por um tribunal arbitral que determinou 

em 1941, segundo o direito internacional, que nenhum país deve causar prejuízo 

ambiental em outro Estado ou propriedade. Esta decisão foi a semente que deu 

origem a todo um arsenal normativo ambiental. 
Esse período marcou a chegada de novos pensadores ambientalistas tais 

como Rachel Carson que escreveu o Silent Spring (Primavera Silenciosa), obra dos 
anos 60 marcante no pensamento ambiental que influenciou outros pensadores 
posteriores. A tese de Carson é simples: a ciência não pode servir como arma de 
destruição maciça contra a natureza. Essas contribuições foram a base de todo o que 
sucedeu ulteriormente. Nesse âmbito, o trabalho encomendado pelo grupo de Roma 
(Think Tank composto por notáveis do mundo), The Limits to Growth (Os Limites do 
Crescimento), se considera um marco na literatura ambiental. A chegada da década 
setenta (dois anos após o 68 francês), fortaleceu ainda mais a virada ambiental com 
a aparecimento de partidos políticos e várias entidades em defesa do ambiente, 
como a Greenpeace por exemplo. Por outro lado, a entrada na cena ambiental 
da Organização das Nações Unidas mudou radicalmente o percurso da militância 
ambiental. Foi assim que vários projetos ambientais foram implantados e várias 
conferências internacionais foram organizados. Entre essas iniciativas ambientais há 
o programa O Homem e a Biosfera, o Plano Vigia da Terra (Earthwatch) e o Programa 
das Nações Unidas para o meio ambiente e por fim a adoção da Convenção para a 
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, incluindo paisagens naturais cuja 
importância universal à lista do Patrimônio da Humanidade. Mas que mais mudou o 
rumo da defesa do meio ambiente a nível internacional foram as grandes conferências 
internacionais tais como o de Estocolmo em 1972  (primeira cimeira da terra) que não 
só juntou centenas de líderes, de países e representantes da sociedade civil, mas por 
ter semeado o terreno ambiental para o futuro grande tema que é o desenvolvimento 
sustentável, isto é, uma relação equilibrada entre a natureza e o homem. 

 Seguiram iniciativas que tiveram seu peso transformador, como o Relatório 
Brundtland e o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future)94 
em 1987 que oficializou e conceptualizou o termo desenvolvimento sustentável, ao 

94  ONU, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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alertar para o modo de desenvolvimento industrial feroz que pode pôr em causa 
os ecossistemas assim como as futuras gerações95. Entre outras recomendações 
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento96, foi a urgência 
de dar continuidade a conferência de Estocolmo e organizar uma nova cimeira 
mundial da terra. É nesse contexto que se organizou a cimeira do Rio 92, Eco 
92, na cidade maravilhosa de Rio de Janeiro em 1992. Esta cimeira marca uma 
viragem das vontades comuns da sociedade internacional de atenuar a ferocidade 
do desenvolvimento industrial tal como surgiu na sua génese. Mais do que isso Rio 
92 deu fruto a uma série  de documentos importantes, entre eles a Carta da Terra, 
a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção sobre a 
diversidade Biodiversidade (CDB), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima (CQNUMC), conhecida como UNFCCC (sigla inglesa)  Convenção 
sobre as Mudanças Climáticas e a Agenda 21. Ficou claro que as vontades humanas 
de salvar a terra é assaz ambiciosa e real, mas a medida que passam os anos se vê 
uma readaptação maligna do sistema mundo industrial de continuar a fazer mais do 
mesmo, se já não permitido nas terras do Norte, porque não seria noutros latitudes! 
O Sul é para isso…

OS  DIALOGOS INTERATIVOS DAS NAÇÕES UNIDAS E OS 
RELATÓRIOS DE HARMONIA COM NATUREZA

Tal cenário cético pode ser lido noutro relatório das Nações Unidas chamado 
Harmony with Nature (Harmonia com a Natureza)97, de 2012, em que cientistas 
propuseram que se dê ao período geológico em que vivemos a designação de 
Antropoceno, pelo tamanho do impacto que os humanos têm tido sobre o meio 
ambiente98. Todavia e uma vez fechada a década das conferências (anos 90), os 
desafios se mantiveram e com eles a persistência da sociedade internacional e da 
ONU em especial. No entanto é na data de 2009 com a adoção da resolução A/63/L.69 

95  Idem. 
96  Esta comissão foi criada pela ONU em 1983 e que elaborou o relatório Brundtland que 
tem por nome o apelido da primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland.
97  Deve esclarecer que a ideia de Harmonia com a Natureza não apareceu apenas no 
Rio+20, em 2012. Em boa verdade, a ideia é antiga e consta no primeiro artigo da declaração do 
Rio 92
98  UN, “Harmony with Nature” 21 de dezembro 2009, The first UN General Assembly Resolu-
tion on Harmony with Nature, A/RES/64/196, in http://undocs.org/A/RES/64/196 acesso 20 no-
vembro 2020.

http://undocs.org/A/RES/64/196
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que marcou mais uma viragem de conscientização da sociedade internacional 
em relação a natureza e a planeta terra. Foi no dia 22 de abril99 que a Assembleia 
Geral das Nações Unidas aprovou uma proposta de um país do Sul Global, Estado 
Plurinacional da Bolívia que no governo de Evo Morales apresentou uma moção de 
Dia Mundial da Mãe Terra. Num discurso épico e inspirador, o presidente boliviano 
falou perante a plateia da Assembleia Geral com intuito de agradecer os países 
pela adoção da moção boliviana que objetivava conseguir o reconhecimento da 
comunidade internacional para que um dia seja reservado como dia da Mãe Terra100. 

Vale recordar e analisar alguns trechos desse discurso fundador da relação 

harmoniosa com a natureza.  

«[...] a gente tem um papel a cumprir, uma tarefa a realizar e uma responsabilidade, como 
Governos, de trabalhar pela igualdade de nossos povos, pela unidade e pela dignidade. 
Acima de tudo, devemos trabalhar pela própria humanidade, porque, nos últimos anos 
e décadas, vimos danos contínuos e profundos causados    a Mãe Terra [...] o século XX 
foi o século dos direitos humanos [...] No século XX, os direitos civis e políticos foram 
reconhecidos a partir de 1948. Em 1966, os direitos econômicos, sociais e culturais foram 
reconhecidos [...] Há sessenta anos, os direitos humanos não eram respeitados em todo 
o mundo. O que seriam os direitos humanos hoje se não tivessem sido reconhecidos? 
[...] agora estamos convencidos de que, com a declaração de hoje do Dia Internacional 
da Mãe Terra, o planeta Terra, a Mãe Terra, também conquistou seus direitos. E este 
novo século, o XXI, deve ser o século dos direitos da Mãe Terra [...] Se quisermos 
viver em harmonia com a natureza, precisamos reconhecer que não só nós, seres 
humanos, temos direitos, mas que o planeta também. Animais, plantas e todos os 
seres vivos têm direitos que devemos respeitar. O que está acontecendo connosco 
agora com a mudança climática é o resultado direto de não respeitar os direitos da Mãe 
Terra. As Nações Unidas devem garantir que os direitos da Mãe Terra e de todos os 
seres vivos sejam respeitados. O grande desafio das Nações Unidas no século XXI é 
reconhecer e zelar pelos direitos de tudo e de todos. [...] a importância de conviver com 
a natureza, pois a vida humana não é possível sem a Mãe Terra. Todos os dias, pelo 
menos nas montanhas dos Andes, vemos nossas montanhas perdendo suas tampas 
de neve. Nossos lagos estão secando. As ilhas estão começando a desaparecer. Isso 
é sério para a humanidade [...] na Bolívia, em particular entre os povos indígenas locais 
que sou familiarizado com a Mãe Terra é sagrado para a vida. Isso é porque realizamos 
rituais sagrados como tributo aos nossos rios, florestas, lagos e animais e tem muitas 
músicas para expressar nosso respeito pela Mãe Terra. Estou convencido que a Mãe 

99  UN,  “International Mother Earth Day”. 22 April 2009, Draft resolution A/63/L.69 adotada 
(resolution 63/278) in http://undocs.org/A/RES/63/278 acesso 20 de novembro 2020. 
100  UN, “Address by Mr. Evo Morales Ayma, President of the Plurinational State of Bolivia”. 22 
April, 2009, A/63/PV.80 in https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/PV.80&re-
ferer=/english/&Lang=E, acesso 20 de novembro 2020. 

http://undocs.org/A/RES/63/278
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/PV.80&referer=/english/&Lang=E
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/PV.80&referer=/english/&Lang=E
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Terra é mais importante do que a humanidade, e, portanto, os direitos da Mãe Terra são 
tão importantes quanto as de qualquer ser humano. [...] Terra não teria problemas se não 
houvesse humanos, mas os seres humanos não seriam seres humanos sem a Mãe Terra 
[...] nossos 192 governos, nosso desafio é concordar sobre uma declaração universal 
dos direitos de Mãe Terra. Para contribuir com essa tarefa, gostaria de propor quatro 
direitos de grande importância para a humanidade [...] O primeiro é o direito à vida, 
que significa o direito de existir. É o direito de nenhum ecossistema, espécie, animal, 
vegetal, mar, rio ou lago a ser eliminado ou empurrado à extinção pelo comportamento 
irresponsável de seres humanos. Nós, seres humanos, devemos reconhecer que a Mãe 
Terra e todos os seres vivos têm o direito de existir e que nossos direitos terminam 
quando iniciamos a extinção ou eliminação da natureza. Em segundo lugar está o direito 
de regeneração para o biocapacidade do planeta. A Mãe Terra deve ser capaz de 
regenerar sua biodiversidade. Atividade humana no planeta e seus recursos não podem 
ser ilimitados. [...] o terceiro é o direito a uma vida limpa. Isso significa que direito 
da Mãe Terra de viver sem poluição, porque não apenas nós, humanos, mas também 
os peixes, animais e as árvores têm o direito de viver bem. A própria Terra tem o direito 
de viver em um ambiente limpo, livre de venenos e toxinas. [...] O quarto é o direito à 
harmonia e equilíbrio com e entre tudo e todos»101.

Este discurso influenciou os debates ambientais que vieram posteriormente, 

visto que inspirou os governos com assento na ONU a embarcar em uma série de 

iniciativas. Vale a pena e por justeza realçar a eficácia e brilho da diplomacia ambiental 

boliviana em outras iniciativas102.  A ideia dos direitos da Mãe Terra, direito a vida, à 

regeneração, à vida limpa e à harmonia com e entre tudo e todos, revolucionaram 

o olhar do mundo para algo nunca foi equacionado ou imaginado. A ideia de a Mãe 

Terra ser o centro do mundo e não o homem.   

Ao fazê-lo, os Estados membros reconheceram que a Terra e seus ecossistemas 

são nosso lar comum e expressaram sua convicção de que é necessário promover 

a Harmonia com a Natureza para alcançar um equilíbrio justo entre as necessidades 

econômicas, sociais e ambientais do presente e do futuro gerações. No mesmo ano 

-2009-, a Assembleia Geral adotou sua primeira resolução sobre Harmonia com a 

Natureza103. 

101  Ibid.
102  Há que relembrar e salientar que foi a Bolívia que sugeriu, a primeira Conferência Mundial 
dos Povos sobre Mudança Climática e os Direitos da Mãe Terra, organizada e acolhida pelo Estado 
Plurinacional da Bolívia em Cochabamba a partir de 20 a 22 de abril de 2010.
103  UN, “Harmony with Nature” 21 de dezembro 2009, The first UN General Assembly Resolu-
tion on Harmony with Nature, A/RES/64/196, in http://undocs.org/A/RES/64/196 acesso 20 novem-
bro 2020. De fato as origens desse debate de harmonia com a natureza, encontra-se seus tímidos 
embriões no ano 1982 veja-se UN General Assembly, World Charter for Nature., 28 October 1982, 

http://undocs.org/A/RES/64/196%20acesso%2020%20novembro%202020
http://undocs.org/A/RES/64/196%20acesso%2020%20novembro%202020
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Mais, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu amplamente que 

o esgotamento mundial dos recursos naturais e a rápida degradação ambiental 

são o resultado de padrões de consumo e produção insustentáveis   que levaram 

a consequências adversas para a Terra e para a saúde e o bem-estar geral da 

humanidade. A comunidade científica tem evidências bem documentadas de que 

nosso modo de vida atual, em particular nossos padrões de consumo e produção, 

afetou severamente a capacidade de suporte da Terra.

Perda de biodiversidade, desertificação, mudança climática e a interrupção de 

uma série de ciclos naturais estão entre os custos de nosso desprezo à Natureza 

e pela integridade de seus ecossistemas e processos de suporte à vida. Como 

sugerem os recentes trabalhos científicos, uma série de fronteiras planetárias estão 

sendo transgredidas e outras correm o risco de ser transgredidas em um mundo 

normal. Desde a revolução industrial, a natureza foi tratada como uma mercadoria 

que existe em grande parte para o benefício das pessoas, e os problemas ambientais 

foram considerados como solucionáveis   por meio do uso da tecnologia. Para atender 

às necessidades básicas de uma população em crescimento dentro dos limites dos 

recursos finitos da Terra, é necessário conceber um modelo mais sustentável de 

produção, consumo e economia como um todo.

Idealizar um novo mundo exigirá um novo relacionamento com a Terra e com 

a própria existência da humanidade. Desde 2009, o objetivo da Assembleia Geral, 

ao adotar as suas doze resoluções sobre Harmonia com a Natureza, além de 11 

relatórios tem sido definir esta relação recém-descoberta a partir de uma relação 

não antropocêntrica com a Natureza. As resoluções -Harmony with Nature- trazem 

diferentes perspetivas quanto à construção de um novo paradigma não antropocêntrico, 

no qual a base fundamental para a ação certa e/ou errada em relação ao meio 

ambiente está alicerçada não apenas nas preocupações humanas. Um passo nessa 

direção foi reafirmado no documento final da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (2012), intitulado the future we want “O futuro que 

queremos”: nesse documento final achamos um forte compromisso de realizar essa 

A/RES/37/7, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f22a10.html ou http://www.un-docu-
ments.net/a37r7.htm   accessed 21 November 2020. 

https://www.refworld.org/docid/3b00f22a10.html
http://www.un-documents.net/a37r7.htm
http://www.un-documents.net/a37r7.htm
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harmonia com a natureza. 

Todavia o objetivo esse e 20 anos atrás já era o primeiro princípio da declaração 

final da cimeira da Terra em Rio 92104.  Citaremos «Os seres humanos estão no centro 

das preocupações do desenvolvimento sustentável. Eles têm direito a uma vida 

saudável e produtiva em harmonia com a natureza»105. Se isso é verdade, contudo 

não é toda a verdade, pela simples razão do que a natureza requer esses direitos 

também. Não podemos cientificamente, eticamente ou praticamente tratar o mundo 

natural como “recursos” e propriedade para servir ao nosso modelo econômico auto-

selecionado e autodestrutivo. O falso dogma dos humanos sobre a natureza precisa 

mudar para nos permitir reconhecer nossa interconexão com o mundo natural, e 

reconhecer seus direitos inerentes de existir e prosperar, que por sua vez irá proteger 

o nosso. 

Vinte anos depois na cimeira de Rio+20, e no documento final, a harmonia com 

a natureza é no centro das atenções. Em vários artigos do The Future We Want, 

encontramos referências à harmonia com a natureza. O artigo 39 do “futuro que 

queremos” é bem clarificador em relação a convicção do que para «alcançar um justo 

equilíbrio entre as necessidades econômicas, ambientais e sociais das gerações 

presentes e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza»106, tal 

indicação se repete noutros artigos da resolução tal como o artigo  40, e que segundo 

qual as Nações Unidas Lançam um «apelo para a adoção de abordagens holísticas 

e integradas do desenvolvimento sustentável que orientarão a humanidade a viver 

em harmonia com a natureza e liderarão os esforços para restabelecer a saúde e a 

integridade do Planeta Terra»107. Adiante no artigo 202 da declaração constata-se 

uma clara vontade em «promover a cooperação internacional, e as parcerias, […], 

bem como a troca de informações»108.  Foi destacada a Década das Nações Unidas 

sobre Biodiversidade 2011-2020, justamente para incentivar a participação ativa de 
104  UN, “Rio Declaration on Environment and Development” Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, A/
CONF.151/26 (Vol. I) in https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalas-
sembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf acesso 21 novembro 2020.
105  Ibid.
106  UN, “The Future we Want” Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, A/
RES/66/288 in https://undocs.org/A/RES/66/288 . 
107  UN, “The Future we Want” Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, A/
RES/66/288 in https://undocs.org/A/RES/66/288 .
108  Ibid.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
https://undocs.org/A/RES/66/288
https://undocs.org/A/RES/66/288
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todos os stakeholders109  na conservação e no uso sustentável da biodiversidade, 

bem como o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da 

utilização dos recursos genéticos, com vistas a viver em harmonia com a natureza110.

De fato a iniciativa “Harmony with Nature” cuja resolução número 64/196 foi 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de dezembro de 2009, 

em nome da preocupação com a degradação ambiental verificada e o impacto 

negativo na natureza resultante da atividade humana, e na convicção do que a 

humanidade pode e deve viver em harmonia com a natureza, foi solicitado a todos os 

Estados-Membros, as organizações relevantes das Nações Unidas, as organizações 

internacionais, regionais e sub-regionais a considerar, como apropriado, a questão 

de promover a vida em harmonia com a natureza e transmitir para o Secretário-

Geral suas opiniões, experiências e propostas sobre esta questão111. Entre 2009 e 

2020 foram 11 resoluções e 10 relatórios112 que debruçaram sobre a “Harmonia com 

a Natureza”, além de duas grandes cimeiras, a de 2012 do Rio da qual resultou a 

Declaração “O futuro que queremos” e a publicação coletiva pelos melhores cientistas 

do mundo, duma obra intitulada “Future Perfect”113 bem como a de 2015 do qual saiu 

o “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”114.

A análise minuciosa das resoluções e relatórios desde 2009 até 2020115, 

revelam uma significante riqueza epistemológica de debates a volta do “Harmonia 

com Natureza”. 

109  O termo stakeholder refere a todos os grupos de pressão que fazem o Lobbying de forma 
agressiva que lhes permite influenciar as tomadas de decisões finais. 
110  UN, “The Future we Want” Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, A/
RES/66/288 in https://undocs.org/A/RES/66/288. 
111  UN, “Harmony with Nature”, Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 
2009, A/RES/64/196, https://undocs.org/A/RES/64/196.  
112  UN, “Documents on Harmony with Nature”, in http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/  
http://www.harmonywithnatureun.org/chronology/ .  
113  UN,   Rio+20 Book: Future Perfect in http://digital.tudor-rose.co.uk/future-perfect/ .
114  UN,”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, A/RES/70/1, 
25 September 2015, in https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
, http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/ . 
115  Há que referir o estudo da Germana de Oliveira Moraes, “Os Diálogos das Nações Unidas 
“Harmonia com a Natureza” E a Proposta de Declaração internacional dos Direitos da Mãe Terra, 
Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 38.2, jul./dez. 2018, pp. 687-712 
in http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/39899. Acesso 22 novembro de 2020. Trata-se dum 
trabalho denso que analisou os diálogos das Nações Unidas “Harmonia com a Natureza”, mas 
apenas até a data da publicação do artigo, isto é, 2017. 

https://undocs.org/A/RES/66/288
https://undocs.org/A/RES/64/196
http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/
http://www.harmonywithnatureun.org/chronology/
http://digital.tudor-rose.co.uk/future-perfect/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/
http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/39899
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Antes de analisar tais relatórios, convém sublinhar que  na segunda resolução 

datada de 2010 sobre Harmonia com a Natureza (A / RES / 65/164) foi solicitado ao 

Secretário-Geral: para hospedar o primeiro Diálogo Interativo da Assembleia Geral 

para comemorar o Dia Internacional da Mãe Terra com a participação dos Estados 

Membros,  organizações das Nações Unidas, especialistas independentes e outros 

stakeholders, para ativamente e efetivamente contribuir e apoiar os esforços no 

processo preparatório da conferência das Nações Unidos sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, a ser realizada no Brasil em 2012,  nos seguintes tópicos:

  (a) Maneiras de promover uma abordagem holística para o desenvolvimento 

sustentável em harmonia com a natureza;

  (b) Compartilhar experiências nacionais em critérios e indicadores para 

mensurar o desenvolvimento sustentável em Harmonia com a Natureza116. 

A partir daí o programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas, vai ter 

uma outra dinâmica resultado desses debates que juntou os melhores ambientalistas 

e cientistas do mundo seja do Sul Global seja do Norte.  Assim houve até hoje (2020), 

9 diálogos (menos um que foi virtual) interativos na Assembleia Geral que originaram 

dez relatórios. No total foram 11 resoluções, 10 relatórios e 9 diálogos interativos, 

o decimo foi cancelada por causa da pandemia (COVID 19). Esses diálogos que 

juntaram a nata dos pensadores ambientais do mundo foram frutíferos e subsidiaram 

mais tarde a redação de relatórios que eram entregues ao Secretário Geral. 

Analisar essas resoluções, diálogos interativos e relatórios ilustra bem a trajetória 

que tem tido a questão ambiental em todos os países e insulares bem como o esforço 

da comunidade internacional de chegar a um consenso em relação a Mãe Terra. 

  No que diz respeito às 11 resoluções relativos ao programa Harmony with nature 

são uma espécie de acta final das reuniões que resume o que se fiz até então, realça 

os tratados e resoluções anteriores e faz apelos para os membros e organizações 

das nações Unidas para eventuais medidas ou instruções. Vimos um exemplo com 

a resolução 65/164. Ora nas outras resoluções/acta foi ocasião em que a própria 

Assembleia Geral solicitou aos países membros da ONU para trabalhar no sentido 

de elaborar e facultar estatísticas qualitativas e quantitativas para capacity-building 
116  UN, “Harmony with Nature”  A/RES/65/164, 20 December 2010, in https://undocs.org/A/
RES/65/164. 

https://undocs.org/A/RES/65/164
https://undocs.org/A/RES/65/164
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(res/66/204). Noutra resolução Res 67/214, foi reconhecida a contribuição das 

civilizações antigas e culturas indígenas que têm uma rica história de compreensão 

da conexão simbiótica entre os seres humanos e a natureza que promove um 

relacionamento mutuamente benéfico. Enquanto na (Res/68/216),  foi encorajada a 

criação duma rede de conhecimento, a fim de promover uma abordagem holística bem 

como «[…] Para promover a harmonia com a terra, tal como encontrada nas culturas 

indígenas, e aprender com eles» (tradução nossa) Finalmente as resoluções  Res. 

71/232 de 21 de dezembro de 2016 e Res/74/224 de 19 de dezembro 2019, voltou a 

insistir no slogan do the future we Want e reafirmando o compromisso no âmago da 

Agenda 2030 de “não deixar ninguém por trás” e de tomar medidas tangíveis para 

apoiar as pessoas  e países vulneráveis. Há que não esquecer na Res. 70/208 de 22 

de dezembro 2015, se decidiu iniciar, em 2016, um diálogo virtual sobre Harmonia 

com a Natureza entre, inter alia, especialistas em jurisprudência terrestre em 

todo o mundo, incluindo aqueles que têm sido ativos nos diálogos interativos da 

Assembleia Geral, a fim de inspirar cidadãos e sociedades a reconsiderar como eles 

interagem com o mundo natural para implementar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em harmonia com a natureza, observando que alguns países reconhecem 

os direitos da natureza no contexto da promoção do desenvolvimento sustentável, 

e solicita que os especialistas apresentem um resumo para a Assembleia Geral em 

sua septuagésima primeira sessão e que o virtual diálogo será hospedado no site 

Harmony with Nature. 

 Por outro lado, os diálogos interativos e relatórios, trazem-nos os debates teóricos, 

históricos e estratégicos do século XXI. Expliquemos:  uma das demandas do primeiro 

diálogo datado de 22 de abril 2011, qual conheceu a participação de Vandana Shiva, 

Cormac Cullinan, Riane Eisler e Ivo Havinga e al. Grosso modo, o diálogo examinou 

como os humanos podem se reconectar melhor com o mundo ao seu redor e produziu 

duas propostas. A primeira é as formas de promover uma abordagem holística do 

desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza; assim como visualizar 

as diferentes experiências nacionais de medição do desenvolvimento sustentável 

em harmonia com a natureza. O diálogo consistiu em abordar uma ampla gama de 

perspectivas, incluindo as sociológicas e antropológicas, sobre como a humanidade 
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pode efetivamente se reconectar com a natureza para alcançar um desenvolvimento 

econômico e social mais harmonioso e equilibrado em relação à capacidade de suporte 

da Terra. Também se debateu o crescente reconhecimento de que o produto interno 

bruto (PIB) precisava ser complementado por outras ferramentas de medição para 

medir o progresso em termos de bem-estar social e sustentabilidade ambiental117. As 

apresentações dos peritos tais como Vandana Shiva que considerou os direitos da 

Mãe Terra como um imperativo para a sobrevivência da humanidade. Adiante a física 

indiana deu exemplos dos desastres com danos incalculáveis, tais como Fukushima, 

e enumerou exemplos de impacto das mudanças climáticas, concluindo que os 

desastres são mais onerosos do que a negociação mundial acerca da criação dum 

fundo para o clima. Shiva citou o representante permanente da Bolívia, dizendo que 

as leis do mercado estão hoje a entrar em colisão com as leis da Gaia e da Terra118.  

Por sua vez Cormac Cullinan, num longo discurso cirúrgico «Governing People for 

Earth- The Challenge of the 21st century» apontou desde logo que “não existe Planet 

B!” quer isso dizer que iremos sofrer os danos que causamos a terra. O cientista 

continua indagando que para alcançar uma verdadeira harmonia com natureza 

necessita-se uma profunda mudança nos padrões de consumo e produção. É esse 

o grande desafio do seculo 21. A magnitude da tarefa humana hoje passa também 

por interiorizar que estamos lidando com questões que estão longe de interesse 

nacional e os equilíbrios geopolíticos do poder, mas sim estamos perante uma ação 

que requer determinação coletiva capaz de salvar o futuro do planeta. A transição na 

qual estamos não tem paralelo na evolução da história humana, mas que prende com 

crise de governança, isto é, o sistema em que sociedades conscientemente usam 

para influenciar pessoas, políticas, leis, arranjos institucionais, valores e instrumentos 

económicos. O autor defende ainda que as mudanças climáticas não é um problema, 

mas é apenas sintoma duma profunda crise sistémica que prende com a relação 

insustentável que a sociedade industrial estabeleceu com a natureza.  Cormac 

117  UN, “First Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature” in http://www.
harmonywithnatureun.org/dialogue/8jHjXcjgCOQPeTnUI5YirRKrugT5t0j1RYn!+XZQTRyPZBmX-
z2kqKadAhgnaNSJzp8EMsNSyd2pkuZNXlNN+6g== acesso 24 de novembro de 2020. 
118  Vandana Shiva, Speech at the UN General Assembly  interactive Dialogue on Harmo-
ny with Nature, 20 de Abril, 2011 in http ://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload409.pdf , 
acesso 24 de novembro de 2020. 

http://www.harmonywithnatureun.org/dialogue/8jHjXcjgCOQPeTnUI5YirRKrugT5t0j1RYn!+XZQTRyPZBmXz2kqKadAhgnaNSJzp8EMsNSyd2pkuZNXlNN+6g==
http://www.harmonywithnatureun.org/dialogue/8jHjXcjgCOQPeTnUI5YirRKrugT5t0j1RYn!+XZQTRyPZBmXz2kqKadAhgnaNSJzp8EMsNSyd2pkuZNXlNN+6g==
http://www.harmonywithnatureun.org/dialogue/8jHjXcjgCOQPeTnUI5YirRKrugT5t0j1RYn!+XZQTRyPZBmXz2kqKadAhgnaNSJzp8EMsNSyd2pkuZNXlNN+6g==
http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload409.pdf
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Cullinan conclui que adoção pela ONU duma Declaração Universal dos Direitos da 

Mãe Terra será o princípio duma longa jornada transformadora119.  

Na data 22 de abril de 2016 o Diálogo abordou a Jurisprudência da Terra e 

discutiu, entre outros: A importância de aplicar os princípios da Jurisprudência da Terra 

para inspirar os cidadãos e as sociedades a reconsiderar a forma como interagem 

com o mundo natural a fim de implementar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em harmonia com a natureza. A necessidade de reconhecer o valor 

intrínseco da natureza e de mudar nossas percepções, atitudes e comportamentos de 

antropocêntricos ou centrados no homem, para não antropocêntricos ou centrados na 

Terra em que o planeta não seja considerado um objeto inanimado. Para isso o apoio 

à Jurisprudência da Terra nas leis, éticas, instituições, políticas e práticas, incluindo 

um respeito e reverência pela Terra e seus ciclos naturais são fundamentais.

 O oitavo Diálogo Interativo da Assembleia Geral sobre Harmonia com a 

Natureza  (23 de Abril 2018) serviu para comemorar o Dia Internacional da Mãe 

Terra e inspirar os cidadãos e as sociedades a reconsiderar como eles interagem 

com o mundo natural e melhorar a base ética da relação entre a humanidade e a 

Terra no contexto do desenvolvimento sustentável, e discutiu padrões de produção 

e consumo sustentáveis   em harmonia com a natureza, de forma a garantir que as 

pessoas em todos os lugares tenham informação e consciência relevantes para 

o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a Natureza. O 

nono Diálogo Interativo da Assembleia Geral sobre Harmonia com a Natureza (22 

de Abril 2019) discutiu as contribuições da Harmonia com a Natureza para garantir 

uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e ao tomar medidas urgentes 

para combater as mudanças climáticas e seus impactos e inspirar os cidadãos e as 

sociedades a reconsiderar a forma como interagem com o mundo natural no contexto 

do desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e justiça climática120.  

Todavia as conclusões dos diálogos acabaram sempre originar relatórios 

profundos sobre o estado de arte da relação do homem com Mãe Terra e bem assim as 

119  Cormac Cullinan, Governing People for Earth-The Challenge of the 21st Century, in 
http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload411.pdf. Acesso 25 de novembro 2020.
120  Referimos aqui que a analise minuciosa dos diálogos interativos é longe de ser atingida na 
medida que exige a leitura de todas os discursos dos intervenientes é que uma centena. Trabalho 
que se fará noutro estudo mais abrangente. 

http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload411.pdf
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simulações prospetivas que visam antecipar os cenários sombrios caso continuamos 

nesse modelo de produção e de consumo, sem falar duma certa soberba do homem 

vis a vis a Mãe Terra, posição essa inaugurada pelo “racionalista” Descartes. Uma 

leitura rápida aos onze relatórios e um suplemento ficamos esclarecidos do nível de 

consciência no qual se chegou, fruto desse compromisso com a Mãe Terra desde 

-pelo menos- RIO 92 até hoje. 

Relendo o primeiro relatório que beneficiou de inputs recebidas dos Estados-

Membros e grupos com relação directa com o programa Harmonia com a Natureza 

e a Dia Internacional da Mãe Terra.  O relatório visa refletir sobre a relação que 

os humanos têm com a Terra, bem como com sua própria existência em diferentes 

estágios da civilização, dos tempos antigos ao século XXI.  O relatório aborda ainda 

como a natureza holística do conceito de o desenvolvimento sustentável, iniciado 

no início dos anos 1980, permitiu aos humanos gradualmente reconecte-se com a 

Terra e com eles mesmos. O relatório coloca especial ênfase nos pilares sociais e 

ambientais do desenvolvimento sustentável assim como o papel da educação em 

mudar as mentalidades. A importância deste relatório é o fato ter beneficiado do 

trabalho realizado nos últimos anos por premiados de Nobel que interagiram com as 

Nações Unidas, nomeadamente Eric Chivian, Muhammad Yunus e Joseph Stiglitz, 

nas áreas de meio ambiente e questões sociais e econômicas. 

O segundo relatório (A/66/302/2011) traça de forma histórica a visão e a 

sabedoria oferecidas pelas tradições orientais e ocidentais fornecem oportunidades 

de diálogo entre civilizações e uma compreensão mais profunda de nossa relação com 

a natureza para depois fazer o contraponto que nossa racionalidade e modernidade. 

Desse modo tanto no hinduísmo, taoismo, confucionismo e o Egito antigo, a crença 

rodava em torno do meio ambiente. O Nilo no Egipto é um símbolo da fertilidade e 

de vida.  Ao longo dos Andes, a Pachamama é o nome mais difundido para a Mãe 

Terra. O nome, em seu sentido fundamental, significa Mãe Terra fértil e fecunda. 

Pachamama transmite a simbiose entre a humanidade e a natureza, dando assim o 

devido respeito à natureza. No ocidente também houve quer na Grécia ou Roma uma 

visão intimista com a natureza, dai a distinção entre a lei natural (jus naturale) e a 

lei comum (jus commune). Mais, os romanos, por exemplo, acreditavam nos direitos 



263

dos animais (jus animalium), o que os filósofos mais tarde passaram a considerar 

como direitos naturais, que são independentes da civilização humana e governo. A 

rotura acontece entre o século XVI e XIX aquando o homem passou a sentir forte 

pela técnica e capacidade de fazer frente aos desafios da natureza. O expoente 

ideólogo da ideia de supremacia do homem sobre o resto dos seres é Descartes que 

forneceu uma filosofia geral da irrelevância da ética para a relação entre o homem 

e a natureza. Os animais, de acordo com Descartes, eram criaturas insensíveis e 

irracionais, coisas vivas sem sensação de dor: sem mentes. Os humanos, por outro 

lado, tinham almas e mentes. O pensamento, de facto, definiu o organismo humano. 

“Cogito ergo sum” (eu penso, portanto, eu sou) era o axioma básico de Descartes. 

Descartes não deixou dúvidas de que as pessoas eram os “senhores e possuidores 

da natureza”. acreditava que a objetificação da natureza era um importante pré-

requisito para o progresso da ciência e da civilização. Esse mito fundador da 

modernidade encontrou seus críticos nos séculos dezasseis e dezassete, aquando 

outros estudiosos contemporâneos em Europa, incluindo Gottfried Leibnitz, John Ray 

e Baruch Spinoza, discordaram de Descartes, acreditando que a natureza e o deserto 

estavam imbuídos de espiritualidade e que os humanos não poderiam, portanto, ser 

separados da natureza121. 

O ano 2012 é um ano de muitos acontecimentos, para além da cimeira de 

Rio+20, e do relatório “o futuro que queremos” é também dum relatório bastante crítico 

da Harmonia com a Natureza, no qual muitos cientistas avançaram suas conclusões 

científicas segundo a qual nos entramos em uma nova época geológica que precisa de 

um novo nome, o Antropoceno. O Antropoceno é um termo que tem sido amplamente 

utilizado, principalmente desde a publicação. De um artigo de Paul Crutzen e Eugene 

Stoermer em 2002122 para denotar a presente época, em que muitas condições e 

processos geologicamente significativos estão sendo profundamente alterado pela 

atividade humana, incluindo:

121 UN,  Harmony with Nature Report of the Secretary-General, A/66/302/2011 in https://undocs.
org/A/66/302, acesso 25 de novembro 2020.
122  Crutzen, P. J. e E. F. Stoermer, “The Anthropocene”, Global Change Newsletter, vol. 41 
(2000).

https://undocs.org/A/66/302
https://undocs.org/A/66/302
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(a) A erosão e o deslocamento de sedimentos associados a uma variedade de 

processos antropogénicos, incluindo colonização, agricultura, urbanização e 

aquecimento global;

(b) A alteração da composição química da atmosfera, oceanos e solos, incluindo 

mudanças significativas feitas pelo homem na distribuição de elementos, como 

carbono, nitrogênio, fósforo e vários metais;

(c) Condições ambientais geradas por essas perturbações, incluindo o aquecimento 

global, acidificação dos 

oceanos e disseminação de “zonas mortas” oceânicas;

 (d) A mudança na biosfera, tanto na terra quanto no mar, como resultado de perda 

de habitat, predação, invasões de espécies e as mudanças físicas e químicas. Esses 

desenvolvimentos estão todos conectados e há o risco de uma irreversível cascata 

de mudanças que podem nos levar a um futuro profundamente diferente de qualquer 

coisa que enfrentamos antes. 

Em jeito de conclusão deve realçar que ao se fazer referência à Harmonia 

com a Natureza, deve-se frisar o seu embate central, que é superação da visão 

que norteou a modernização das relações de produção e consumo desde o início 

da imposição da visão capitalista, de mercado, alicerçados no individualismo e na 

apropriação privada dos bens, o que significa transcender da noção antropocêntrica 

para a ecocêntrica. Em outros termos, ver a Natureza como parceira da Humanidade, 

de modo a assegurar a continuidade da vida humana no planeta. Para consecução 

de tal objetivo, deve-se ficar atento para um outro enfrentamento, o da rivalidade de 

saberes, isto é, entre o saber tradicional dos povos e o saber científico instituído pela 

modernidade, no qual este, a partir de uma lógica perversa, desqualifica a diversidade 

cultural e de pensamento de origem popular e só valida aquela que é construída a 

partir de critérios tidos como científicos. Para Boaventura Sousa Santos, Menezes e 

Nunes (2005, p.22), “a partir de então a ciência moderna conquistou o privilégio de 

definir não só o que é ciência, mas, muito mais do que isso, o que é conhecimento 

válido”. Nesse sentido, desqualifica-se os saberes locais, que são expressões dos 

povos tradicionais, transmitidos de gerações à gerações como prática de vida, 

transformando-se em elementos formadores da identidade comunitária desses povos. 
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Para Moraes, a transdisciplinaridade deve ser o caminho metodológico para a 

superação e integração desses saberes: 

“Sob a abordagem transdisciplinar, consideram-se transaberes aqueles 

produzidos a partir da superação das contradições entre saberes tradicionais dos 

povos indígenas e conhecimentos científicos e consequente integração entre elas. 

Sob essa perspectiva, não há como reduzir à ancestralidade as práticas e saberes 

dos povos indígenas, vale dizer, não se desconsideram práticas nem saberes 

contemporâneos deles. Tampouco há espaço para limitar os conhecimentos à 

ciência ou àqueles da cultura ocidental, como se pretendia na Modernidade.  Esses 

saberes possibilitam, não obstante, verificar se há uma herança ancestral comum à 

humanidade, trans-histórica e transcultural, independentemente das coordenadas de 

tempo e de espaço, isto é, a herança de um modo consciente  de o ser humano se 

relacionar com a natureza: com os demais seres humanos, as demais espécies vivas, 

o Planeta em que vivem e convivem, e o Universo, de ordem a permitir a continuidade 

de sua vida individual e coletiva, como espécie na Terra”. (MORAES, 2018). 

Ao se avançar metodologicamente em termos transdisciplinares, aplaina-se 

o caminho para um diálogo entre os conhecimentos tradicionais e os científicos, 

propiciando-se as condições para interferir nas relações entre meio ambiente e 

desenvolvimento, aproximando-se assim com o que se propõe com a Harmonia com 

a Natureza. Com o acatamento das Nações Unidas à sugestão do Governo boliviano 

para que no dia 22 de abril seja reconhecido como o Dia Internacional da Mãe Terra, 

marcou-se um ponto numa longa jornada cheia de desafios.  Os diálogos interativos 

bem como os relatórios sobre a Harmonia com a Natureza além de apontarem os 

impactos devastadores sobre o meio ambiente, reivindicaram a necessidade de se 

rever o atual  paradigma de exploração de recursos baseada na visão antropocêntrica, 

para uma visão ecocêntrica, onde se considera a natureza e humanidade como parte 

de um todo ecológico, de modo a se viver em Harmonia com a Natureza. 

Nesse sentido “O relatório de 2015 é bem esclarecedor uma vez que registra 

o movimento de muitos acadêmicos e advogados Direitos da la Madre Tierra e do 

direito consuetudinário como instrumento para preservar a Natureza. Para eles, a 

reciprocidade é um princípio fundamental do direito consuetudinário, faz parte das 
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leis naturais universais e é característica constante dos códigos de conduta das 

comunidades indígenas que regem suas interações com o mundo natural. Como 

exemplo, cita-se a Fundação Gaia, que, com apoio na doutrina da Earth Jurisprudence 

(Jurisprudência da Terra), de Thomas Berry, inspirada na sabedoria e nas práticas 

dos povos indígenas  centradas na Terra, dedica-se, na África e na Amazônia, a 

ajudar as comunidades indígenas e locais a reativar seus conhecimentos e práticas 

baseados na Terra e a obter o reconhecimento legal de seus sistemas de governo 

consuetudinários”. (MORAES, 2018, p. 72)

À CAMINHO DA AGENDA 2030: DOS OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO AOS OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

É sob tutela da ONU que foi executado um relatório a Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio AEM (sigla inglesa MA) em 2001. Como tal nome indica visa estudo e 

avaliação dos ecossistemas planetários. Foi alias a AEM que serviu como retaguarda 

de outro programa da ONU a saber o programa Objectivos do Desenvolvimento do 

Milénio das Nações Unidas (ODM)123 bem assim para os preparativos da Conferência 

Mundial 2002 para o Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo, conhecida 

também por Rio+10 ou Cimeira da Terra. 

 Contudo é preciso sublinhar que os oito ODMs adotados na cúpula do milénio 

que a ONU organizou em 2000, do qual saiu a declaração do Milênio das Nações 

Unidas aceite por mais 191 país e ong’s que se empenharam na concretização 

dos oito objetivos, que vão desde  a pobreza extrema, fome, saúde, educação, 

empoderamento das mulheres, redução da mortalidade infantil, saúde materna, 

combate Ao HIV/AIDS, sustentabilidade do meio ambiente e pareceria mundial para 

o desenvolvimento.
Para cada um dos oito objetivos foram estabelecidas metas globais, em um 

total de 21 metas, cujo acompanhamento de progresso deu-se por meio de um 
conjunto de 60 indicadores124. A maioria das metas estabelecidas para os ODM tinha 

123  Sobre os pros e contra dos ODMs veja-se Lucas Moura Máximo.
124  ROMA, Júlio César. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição 
para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Cienc. Cult., São Paulo, v. 71, n. 1, p. 33-
39, Jan.  2019.   Available from http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex-

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252019000100011&lng=pt&tlng=pt
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como horizonte temporal o intervalo de 1990 a 2015, isto é, avaliavam o progresso 

ocorrido nos indicadores em intervalos regulares até 2015, tendo por base dados 

iniciais obtidos em 1990125. Uma década depois a cúpula de Johanesburgo, o mundo 

estava necessitando de novos rumos e compromissos ambientais que repetem a 

experiência da ODM. Nesse contexto decorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável de Rio em 2012, conhecida por Rio+20, onde foi 

feita uma avaliação após 20 anos da cimeira da terra.  O documento resultante da 

Conferência, intitulado “O Futuro que Queremos”, lançava as bases para que os países-

membros da ONU elaborassem, coletivamente e a partir da experiência sucedida 

dos ODM, um novo pacote de objetivos e metas voltadas para o desenvolvimento 

sustentável, que passariam a vigorar no período pós-2015 e COP 21 de Paris até 

2030.

 
AGENDA 2030 

  Para entender o contexto e o texto da Agenda 2030, é preciso recuar ao 2012 

e a cimeira Rio+20 do qual nasceu um documento valioso chamado «The future 

that we want» o futuro que queremos, que deu início aos trabalhos tendo em vista 

elaborar um novo roteiro para os futuros 15 anos. Antes de analisar a forma com 

que fora redigida a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, convém afirmar que uma das 

características da Agenda é seu modo colaborativo e democrático em tomar em 

consideração os países em desenvolvimento tais como África, América Latina e Asia 

e as insulares. 

Dentro o plano de ação do documento 2030, a erradicação da pobreza e fome 

em nos países vulneráveis e nomeadamente os povos indígenas, garantir segurança 

alimentar na base duma agricultura sustentável que preserve os direitos dos rurais é 

crucial126. Citaremos: 

t&pid=S0009-67252019000100011&lng=pt&tlng=pt . access on 19 Oct.  2020.  http://dx.doi.
org/10.21800/2317-66602019000100011
125  Ibid. 
126  UN. The future we want. Outcome of the conference. 2012. Disponível em    <http://www.
rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro- -que     queremos/at_download/the-
future-we-want.pdf>. Acesso em 6 de novembro de 2020

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252019000100011&lng=pt&tlng=pt
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«Reconhecemos também a importância das tradicionais práticas agrícolas 

sustentáveis, incluindo sistemas tradicionais de distribuição de sementes, inclusive 

para  muitos povos indígenas e comunidades locais»127.

Para além desses objetivos, o documento O Futuro que Queremos destaca 

a importância da água e do saneamento para um desenvolvimento sustentável. 

“Energia sustentável para todos”, saúde, trabalho digno e proteção social, proteção 

dos oceanos e mares bem como a sua biodiversidade.

O mérito diplomático da cimeira do Rio+20 é para além de ter elaborado o 

documento final assaz ambicioso, mas sim por ter lançado as sementes para a criação 

dos ODS e uma nova Agenda pós 2015, isto é, pós Paris 2015. A Agenda 2030, essa 

que se evidencie revolucionária, altruísta e transformadora da nossa maneira de estar 

e ser no mundo. Sua originalidade prende com -entre outras coisas- o fato ter posto 

como meta defender e salvar os “condenados da terra”. Eis que surge África, América 

Latina, países asiáticos e ilhéus como um elemento imprescindível na equação de 

qualquer tentativa de mudar o mundo.

Quais as premissas da Agenda 2030?  O primeiro aspecto que transparece e já 

no título da Agenda é a dimensão quase messiânica de querer transformar o nosso 

mundo. -Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável- Adiante, a Agenda recupera a história global fazendo um chamamento 

para todo planeta ao relembrar no paragrafo 49, de como há setenta anos, uma 

geração de líderes mundiais se reuniu para criar as Nações Unidas. Uma tarefa heroica 

vista que a partir «das cinzas de guerra e da cizânia eles formaram esta organização 

e os valores de paz, diálogo e cooperação internacional que a fundamentam. 

A concretização suprema desses valores é a Carta das Nações Unidas»128. Por 

conseguinte a decisão de criar a Agenda 2030 tem um significado histórico e como 

tal legitima a ambição de construir um futuro melhor para todas as pessoas, incluindo 

as milhões às quais foi negada a chance de levar uma vida decente, digna. 

127  UN. The future we want. Outcome of the conference. 2012. Disponível em: <http://www.
rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro- -que-queremos/at_download/the-
future-we-want.pdf>. Acesso em 6 de novembro de 2020. 
128  UN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolu-
tion adopted by the General Assembly. 2015b. p. 12. Disponível em: <http:// www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E>. Acesso em: 8 nov. 2020 (tradução nossa)
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Nós podemos ser a primeira geração a obter êxito em acabar com a pobreza; 

assim como também podemos ser a última com chance de salvar o planeta. O mundo 

será um lugar melhor em 2030 se alcançarmos os nossos objetivos129.

“Nós, os povos” […] É uma Agenda do povo, pelo

povo e para o povo […] não deixar ninguém para trás.”130

CONCLUSÃO 

Em jeito de conclusão deve relembrar que a génese quer dos diálogos interativos 

das Nações Unidas quer os relatórios da Harmonia com a Natureza e a Agenda 2030, 

representam um marco histórica nessa longa jornada ambiental que desde milhares 

de anos foi resistindo de forma heroica ao uso e abuso do homem. Vimos também os 

grandes debates que acompanharam a relação de homem moderno com a natureza, 

ficou evidente que tal como hoje em que o negacionismo ambiental se tornou-se 

banal nas narrativas publicas e politicas, o homem moderno e a modernidade nasceu 

soberba e orgulhosa pela sua técnica que desafia oceanos, terras e céus. Todavia 

a experiência mostre que tudo isso não será suficiente ou capaz de nos salvar dum 

cenário apocalíptico tal como os diálogos interativos e as apresentações dos cientistas 

mundiais apontaram nas suas intervenções e inputs  que não deixam margem para a 

duvida do que o pior pode vir caso não mudamos urgentemente nosso paradigma de 

produzir, consumir e viver no mundo. Ironia da história, no espaço que foi brutalmente 

saqueado em nome de Deus e dos reis, isto é, América Latina, e esse espaço sagrado 

e secular que esta dando as lições fabulosas ao mundo desenvolvido -dito civilizado- 

de como devemos estar, viver e se relacionar com a Mãe Terra, Pachamama e a 

Gaia, etc

Afinal a Mãe Terra pode viver sem nós enquanto nós que vivemos à custa 

de suas riquezas e dadivas sem admitir que ela merece e tem direitos. Nós não 

129  Ibid 
130  Ibid, p. 12, parag 52, p. 1,  a frase “nós os povos”, é a mesma que inicia a carta das Nações 
Unidas e também tem uma curiosidade que prende com discurso de vitória de Joe Biden em que 
cita as duas frases We the people, Nós o povo bem como a frase “não deixar ninguém atrás”. Mera 
coincidência, mas não deixa de ser curiosa.   
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sobreviveremos sem a Pachamama. 
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INTRODUÇÃO 

Os biocombustíveis são combustíveis obtidos a partir de fontes renováveis, 

compostos de origem animal e determinados vegetais como a cana de açúcar, plantas 

oleaginosas, biomassa florestal e outras matérias orgânicas. A partir destas fontes é 

possível produzir biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Uma alternativa para 

substituição dos combustíveis de origem fóssil, sendo menos poluente que estes, 

pois reduzem a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

No Brasil a crise do petróleo na década de 1970 acarretou incentivos através de 

suas distintas políticas públicas para produção de biocombustíveis. Atualmente, tanto 

o etanol quanto o biodiesel têm papel de destaque na matriz energética mundial e no 

mercado internacional de combustíveis. À medida que a economia mundial cresce 

e, consequentemente, a demanda por energia aumenta, a indústria do etanol e do 

biodiesel responde com progresso com uma tecnologia de produção mais eficiente e 

com uma maior capacidade de produção. 

Este é um tema atual e importante principalmente para países em 

desenvolvimento, como o Brasil, por envolver questões políticas, sociais e ambientais. 

No geral, esses países têm grande potencial de produção, pelas condições favoráveis 

de clima, geografia e solo para cultivo de grãos e cana-de-açúcar, possui planos de 

investimento nesse setor e busca aprofundar o uso dessas energias renováveis. Em 

adição, a produção destes designa novas oportunidades de desenvolvimento rural 

fazendo uma política agrícola voltada ao mercado, contribuindo para manter níveis 
1  Advogado. Doutorando em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária- UFFRJ. Mes-
tre em Ciência Política e Relações Internacionais-IUPERJ. 
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de trabalho e renda no meio rural. 

Assim, objetiva-se com o presente estudo realizar uma análise das ações 

políticas adotados pelo Brasil, para a diversificação da matriz energética por meio de 

biocombustíveis. O artigo se insere nos ramos das Ciências Ambientais e Jurídicas, 

na área do Direito Ambiental, sendo analisada em uma perspectiva holística. O 

presente trabalho utilizará o método teórico, o qual consiste em reconstruir teorias, 

conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos 

aprimorar fundamentos teóricos. 

Assim, partir-se-á do estudo teórico, analisando os conceitos e noções 

fundamentais, as formas pelas quais as matrizes elétricas se organizam e bem 

como as fontes alternativas de energia renovável adotadas e as peculiaridade e 

aplicabilidade destas fontes alternativas no ambiente institucional brasileiro. Para 

tanto, utilizar-se-á a técnica de pesquisa bibliográfica, que consistirá na análise e 

compreensão de artigos, textos doutrinários especializados no assunto, livros, jornais, 

revistas e sites especializados. Assim, será formado uma base teórica satisfatória à 

consecução da pesquisa e à compreensão global do tema. Será utilizado também 

técnica documental, que consistirá em análises de documentos públicos e privados 

sobre o tema proposto. 

Logo após, será aplicado o conhecimento adquirido no ambiente institucional 

brasileiro, política voltada para as energias renováveis, fontes alternativas de energias 

renováveis, políticas públicas adotadas, arcabouço regulatório, integração energética 

entre os países estudados, fontes de financiamento público e privado, isenções para 

o crescimento do setor 

Assim, será feita uma revisão detalhada da legislação pertinente, mostrando as 

principais mudanças ocorridas nestes últimos anos, quanto aos aspectos institucionais 

que constituem a base normativa das Matrizes Elétricas em estudo. Além disso, 

também, será feito um levantamento das diferentes propostas existentes pós COP21 

para a transição energética das energias fósseis para as energias renováveis. 
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DESENVOLVIMENTO 

O AGRONEGÓCIO

O agronegócio foi gerado pela necessidade de aumento da produção em 

decorrência da sociedade de consumo, da modernização das técnicas de produção, 

juntamente com a urgente diminuição dos fatores externos do mercado na cadeia 

produtiva, que contribuíram para que a integração de contratos fosse pensada pelos 

partícipes de alguns setores da economia, ganhando especial força na agroindústria 

estadunidense da década de 1950.

O jusagrarista argentino Antonino Vivanco (RIZZARDO, 2013), nos anos 

sessenta, do século XX, definiu a empresa agrária como um complexo de bens e 

serviços que são organizados visando à produção, caracterizando esse complexo 

como uma entidade autônoma. Oswaldo e Silvia Optiz (2017) definem a empresa 

agrária como a exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial que não 

caracteriza ato de comércio.

“O objetivo da empresa agrária é a produção econômica e racional de bens 
que vão satisfazer as necessidades alheias, enquanto o comércio se interpõe 
entre os produtores e os consumidores para facilitar a troca desses bens, 
fazendo com que a riqueza nacional circule mais facilmente”.

O empresário agrário é aquele que exerce a atividade não sendo necessariamente 

o proprietário do imóvel. Não importa quem é dono do imóvel, importa é quem exerce 

a atividade agrária/empresarial como empresário, cuja atividade tem como objetivo 

o lucro.

Em 1970 o italiano Antonio Carrozza (LARANJEIRA, 1975) pontificou que a 

atividade agrária sem dúvida é a que se exerce dentro do ciclo agrobiológico, mas 

que para ser assim considerada, o homem que a exerce deve suportar os riscos 

correlatos da natureza. 

“…o produtor rural, buscando obter os proveitos do seu empreendimento, 
conduz-se naturalmente a ultimar a vendagem dos frutos da terra; e, 
conquanto não aja com intermediação, comprando e vendendo de terceiros 
para terceiros esses produtos, com habitualidade, não deverá ser considerado 
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um profissional-comerciante. Se fugir do próprio processo produtivista básico, 
o produtor se fará capaz de complementá-lo, através da colocação direta dos 
produtos do mercado. Não se transubstanciará, por isso, em negociante – 
sujeito de Direito Mercantil, nem a exploração agrária que realize se tornará 
ao menos promiscua com uma atividade comercial (…..) o produtor agrário, 
tendendo a facilitar sua própria ativação financeira e melhor desenrolar o seu 
empreendimento, ele vai usar alguns institutos de Direito Comercial, dando 
azo e curso, então, aos negócios rurais.” 

É a Teoria da Agrariedade. Vale dizer, se o homem não suporta tais riscos 

inerentes à atividade que é feita na natureza, não há atividade agrária. Suporta desde 

o termo inicial do ciclo agrobiológico, vale dizer, do lavrar a terra, do selecionar a melhor 

matriz e o melhor sêmen etc, até o termo no qual que se caracteriza pelo levantar a 

safra. Ainda que dia a dia a tecnologia esteja intervindo no setor agro, mesmo assim 

não há controle total sobre a natureza. E não se está falando de fenômenos como 

seca, enchentes etc e sim o curso normal da natureza.

Em sua tese de doutorado na Faculdade de Direito da USP, Giselda M F Novaes 

Hironaka (1981), defendeu a tese, que pode ser compulsada a obra “Atividade agrária 

e proteção ambiental: simbiose possível”, de que Atividade extrativa vegetal ou animal 

são atividades exercidas no Brasil, como atividade representativa econômica de 

diversas comunidades. Como tal, a lei as trata como atividade agrária. Nesse sentido, 

Luiz Antônio PINAZZA e Ney Bittencourt de ARAÚJO (1993) definem Agronegócio:

“…Esse processo induz à modernização das unidades produtivas tão 
necessária para atender à demanda alimentar do número crescente de pessoas 
que se concentram nas cidades. Paralelamente, outras funções ligadas ao 
armazenamento, industrialização, transporte e distribuição passaram a ser 
extremamente importantes dentro da grande missão do sistema de alimentos, 
bras e biomassa, para levar o produto no tempo, lugar e forma desejados pelo 
consumidor.” 

Ainda sobre a definição de Direito do agronegócio, Marcelo Feitosa Dias (2019) 

então escrevera:

“Diferentemente do Direito Agrário tradicional, que nas suas origens se 
organizava pela ideia de servir à regulamentação do exercício da posse e 
da propriedade sobre imóveis rurais, regendo a organização das pessoas 
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e dos bens envolvidos na consecução das atividades agrárias, o Direito 
do Agronegócio acredita que a agricultura acaba se transformando em 
uma atividade que envolve uma produção complexa, industrializada, com 
aspectos de comercialização e até mesmo de  nanciamento, sustentada em 
organizações empresariais destinadas a produção e organização de capital, 
coordenadas por um empresário”.

BIOCOMBUSTÍVEIS

Desde os primórdios da humanidade, as sociedades primitivas já utilizavam 

fontes renováveis como forma de subsistência. Os ancestrais aprenderam a utilizar a 

energia oriunda do fogo com o atrito entre pedras e madeiras. Com a dominação do 

fogo, a energia passou a ser retirada da queima da lenha obtida nas florestas para a 

utilização doméstica. 

Na idade média, a sociedade passou a utilizar energia oriunda dos ventos, 

com as embarcações mercantis à vela e na utilização dos moinhos, imortalizado na 

obra Dom Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes, no processo industrial 

de transformação de produtos primários. Atualmente, pós revolução industrial, os 

combustíveis fósseis representam grande parcela do consumo do setor energético.   

No entanto, com o encarecimento e os prejuízos ambientais provocados por esses 

combustíveis, bem como o aumento da demanda energética e a busca por um acelerado 

crescimento sócio econômico, torna-se fundamental a busca, desenvolvimento e 

incentivo em tecnologias que utilizem fontes renováveis para geração de energia. 

A adoção de fontes de energias renováveis auxilia no desenvolvimento sustentável, 

diversifica a matriz energética e diminui a dependência de variáveis climatológicas e 

dos países exportadores de combustíveis fósseis (GOLDEMBERG & LUCON, 2007).  

A diversificação das fontes energéticas e transição das energias fósseis para 

as energias renováveis como forma de diminuição da dependência do petróleo tem 

sido um objetivo constante dos países, especialmente dos países importadores.  

A tentativa de reduzir as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, de origem 

humana, por meio de cumprimentos de metas sobre os países, principalmente os 

industrializados, e de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) vêm 

desde a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, em 1992. 
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A matriz energética brasileira, pelos dados do último balanço energético nacional, 

ano base 2019, tem como sua composição 53,9% de energias não renováveis e 

46,1% de energias renováveis (BEM, 2020).

As energias renováveis são repartidas da seguinte forma: biomassa de cana 

18%, hidráulica 12,4%, lenha e carvão vegetal 8,7% e lixívia e outras renováveis 

4,7%. As energias não renováveis são repartidas da seguinte forma: Petróleo e 

derivados 34,4%, Gás Natural 12,2 %, Carvão Mineral 12,2 %, Urânio 1,4 % e outras 

não renováveis 0,6%. 

A matriz elétrica brasileira, pelos dados do último balanço energético nacional, 

ano base 2019 tem em sua composição 83% de energias renováveis e 17% de 

energias não renováveis (térmicas) (BEM, 2019).

Após 23 anos, ocorreu em Paris a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da 

UNFCCC e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11). Nesta 

convenção universal, o grande objetivo foi definir um novo acordo entre os países 

a fim de reduzir o aquecimento global causado pela emissão dos gases de efeito 

estufa, e, como consequência, limitar o aumento da temperatura global em 2 °C até 

2100. Os países membros da convenção se comprometeram a reduzir a queima de 

combustíveis fosseis para fortes investimentos em energias renováveis. 

Muitas alternativas energéticas vêm sendo desenvolvidas e aplicadas em 

diversos países, tais como energia eólica, biomassa, MCHS (mini e micro centrais 

hidrelétricas) e PCHS (pequenas centrais hidrelétricas), energia solar, energia térmica 

e energia maremotriz.

Na vertente da agroenergia provinda de biocombustíveis, tais como o etanol e 

o biodiesel, o Agronegócio tem um papel fundamental na produção de energia. Para 

tal, John Davis e Ray Goldberg (1957) da Universidade de Harvard conceituaram 

Agribusiness como: 
“o termo Agribusiness implica na ideia da cadeia produtiva, com seus elos 
entrelaçados e sua interdependência. Ainda, o termo engloba a soma total 
das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; das 
operações de produção na fazenda; do armazenamento, processamento e 
distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles”. 
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Segundo Ferreira (2009) o termo significa o conjunto de negócios relacionados 

à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista econômico. Dessa forma, há a 

necessidade de investimento na produção, operação, processamento de bens 

agrícolas do pequeno ao grande produtor. Assim, é neste contexto que o papel dos 

biocombustíveis ganha importância enquanto alternativa à atual matriz energética do 

Brasil. 

No Brasil, o artigo 6 da Lei 11.097/2005 (Brasil, 2005) conceitua biocombustíveis:
“Biocombustível: combustível derivado de biomassa renovável para uso em 
motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de 
geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis 
de origem fóssil”. 

Em suma, os biocombustíveis são derivados da biomassa renovável, a qual 

pode ser dividida em duas subcategorias, a biomassa primitiva ou tradicional e a 

moderna (Goldenberg & Lucon, 2007). A biomassa tradicional é usada especialmente 

para aquecer e cozinhar em áreas remotas em desenvolvimento. A biomassa moderna 

origina os principais biocombustíveis líquidos, Etanol e Biodiesel.

Em termos de matriz energética de ambos os países, os biocombustíveis 

derivados da biomassa renovável podem substituir parcial ou totalmente os 

combustíveis derivados do petróleo e do gás (ANP, 2017; CADER, 2017).  A produção 

de biocombustíveis no Brasil concentra-se principalmente no etanol provindo da cana 

de açúcar, enquanto na Argentina tem-se o biodiesel extraído da soja (CADER, 2017; 

EPE, 2017). Outro fator de grande importância consiste em que a produção brasileira 

de biocombustíveis se dá principalmente para consumo interno e o argentino voltada 

para exportação (CADER, 2017). 

Essa distinção da matéria-prima e, consequentemente, produção de 

biocombustíveis se dá por fatos econômicos, políticos e sociais. No entanto, através 

de programas de cooperação entre países, provindo de estudos bem estruturados e 

elaborados, as tecnologias podem ser difundidas a fim de aumentar a participação 

diversificada de biocombustíveis na matriz energética.

No geral, a crise do petróleo na década de 1970 pode ser configurada como o 

marco histórico mundial para a introdução de biocombustíveis na cadeia energética. 
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De acordo com Mardegan (2016), a elevação abrupta dos preços do petróleo ao 

longo da década de 1970, em um contexto de dependência externa do fornecimento 

dos produtos derivados, agravou a restrição cambial e o endividamento externo dos 

países latino-americanos, principalmente o Brasil.  

O setor sucroenergético é importante para a economia nacional. As usinas 

têm a capacidade tanto para produção de etanol como de açúcar. São milhares de 

empregos diretos e milhões de empregos indiretos, nas milhares de cidades que 

produzem biocombustíveis. A capacidade de variar entre etanol e açúcar faz com que 

se ajuste as flutuações do mercado. 

A produção de biocombustíveis atende aos requisitos legais ambientais, 

convergindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. 

As cadeias produtivas do etanol e do biodiesel são integradas entre a produção de 

alimentos e de energia. 

O PROALCOOL BRASILEIRO 

Nessa época, o governo brasileiro criou o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL) que tinha como finalidade o incentivo ao uso de biocombustíveis. O 

programa foi de grande importância para o estímulo e desenvolvimento da cadeia 

sucroalcooleira, o qual consistia em desenvolver o etanol como combustível para a 

utilização nos transportes e especialmente nos automóveis. 

Nos dias de hoje esse programa não existe mais, mas a produção do etanol 

e o desenvolvimento de tecnologia para obtenção do mesmo continuam sendo 

incentivados pelo governo. O Brasil vem se consolidando como grande player. 

Com base nos estímulos e o aumento das vendas dos carros Flex, onde o Brasil 

é líder mundial na produção deste veículo (ANFAVEA, 2016), com consequência 

direta elevou a produção de etanol. Grande parte da produção de cana de açúcar é 

destinado a produção de etanol 59,56% e de açúcar 40,43% (CONAB, 2016). 

O PROALCOOL não foi a única tentativa brasileira de desenvolver e implementar 

biocombustíveis como fonte de energia. O Governo criou e não implementou o 

Programa de Produção de Óleos Vegetais para fins Energéticos (PROÓLEO), que 

consistia em criação de Biodiesel a partir de óleos vegetais. Segundo Flexor (2007) o 
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governo criou linhas de crédito subsidiada para estimular a produção agrícola, porém 

o programa foi desacreditado e descontinuado devido a redução do valor do petróleo.  

Em 2003, o governo brasileiro criou o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB), com a finalidade de diminuir a dependência de petróleo, aumentar 

o mercado de oleaginosas, reduzir a emissão de gases poluentes e expandir o 

mercado de energia sustentável, com enfoque na inclusão social, gerando emprego 

e renda (MME, 2017).   

Com vista a fomentar a produção de biodiesel no país a Lei 11.097/2005 estipulou 

o percentual obrigatório de 5% de adição de biodiesel no óleo diesel comercializado ao 

consumidor.  O PNPB configurou uma medida importante para reduzir as importações 

de óleo Diesel e incorporar terras para a produção de Biodiesel. Com o objetivo de 

assegurar a efetiva participação de pequenos produtores no programa, o governo 

lançou o Selo Combustível Social por meio da Instrução Normativa no 02, de 30 de 

setembro de 2005, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos relativos ao 

enquadramento de projetos de produção de biodiesel ao selo. 

As empresas podem ter seus projetos financiados, desde que respeitados 

os requisitos determinados pela IN no 2, com condições especiais, conforme 

enquadramento a ser concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. As 

empresas com Selo Combustível Social contam, também, com benefícios tributários, 

como a redução de alíquotas de PIS/Pasep e Cofins e a possibilidade de participação 

nos leilões de aquisições de biodiesel organizados pela ANP. 

Segundo Mattei (2014), o programa enfrenta incertezas nos campos da produção 

e da infraestrutura de logística, mas a inovação representada pelo “selo combustível 

Social” traduz-se como um elemento de credibilidade. 

RENOVABIO 

A Lei 13.576 de 2017 (Brasil, 2017) instituiu a política nacional de Biocombustíveis- 

RenovaBio. O RenovaBio foi lançado em dezembro de 2017. O seu papel é fomentar 

a produção de biocombustíveis no Brasil, com foco na sustentabilidade ambiental, 

econômica e social, tendo como metas anuais a redução de intensidade de carbono 
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(gCO2/MJ) para um período de dez anos, certificação de Biocombustíveis e crédito 

de Descarbonização-CBIO.

No ano de 2019, a ANP aprovou o credenciamento da primeira firma inspetora 

para a certificação da produção eficiente de biocombustíveis. Em julho de 2020, já 

tínhamos mais de 200 empresas certificadoras. 

O CBIO é um título emitido por produtores e importadores de biocombustíveis, 

certificados pela ANP. Existe uma proposta tramitando na Câmara dos Deputados, de 

autoria do Deputado Efraim Filho, o projeto de Lei 3149 de 2020, introduz o produtor 

rural que fornece a matéria prima para a produção de biocombustível, que participe 

da receita gerada pelo crédito de descarbonização. 

Estima-se que o mercado de CBIO seja de 32 milhões, podendo variar conforme 

as metas da ANP. O crescimento do mercado de biocombustíveis pode resolver 

ou mitigar a redução dos gases de efeito estufa, a crise energética, econômica, 

ambiental e social. Atualmente, apenas as usinas podem usufruir de créditos de 

descarbonização-CBIO.

CONCLUSÃO 

Em suma, nessas leis foram definidos o regime tributário favorecido para os 

biocombustíveis, os incentivos creditícios e o sistema regulatório para a produção 

e consumo de biodiesel e etanol. A legislação determinou, ainda, que, a partir de 

janeiro de 2010, ao óleo diesel seria adicionado 5% de biodiesel, e à gasolina 5% de 

etanol, garantindo aos produtores estabelecidos no País um mercado interno cativo. 

Em setembro de 2010, a adição mínima obrigatória de biodiesel foi ampliada para 

7%. 

Dessa forma, para o fortalecimento a fim de caracterizar os biocombustíveis 

como agentes essenciais na matriz energética torna-se necessário e primordial adotar 

políticas públicas consolidadas e eficazes. As políticas públicas podem ser definidas 

como conjunto de ações e programas com intuito de resolver problemas existentes 

na sociedade. A análise da política pública (Policy Analysis) surgiu na década de 30 
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como forma de aliar o conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica 

do governo.  

Ao longo das décadas, ações governamentais no Brasil em formas de leis 

vêm sendo criadas com a finalidade de incentivar a produção e consumo, de planos 

visando inserir os biocombustíveis no mercado consumidor e as atuais e produção de 

possíveis fontes de matérias-primas disponíveis.  
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INTRODUÇÃO 

Após o fim do período de guerras, a indústria fabricante de produtos químicos, 

antes usados como armas químicas, viu na agricultura um novo mercado para a 

comercialização de seus produtos. Deu-se início então ao período denominado 

Revolução Verde, tido como modernização da agricultura, o qual priorizou o 

desenvolvimento de cultivares de alta produtividade, com aplicação de fertilizantes 

altamente solúveis, revolvimento intensivo do solo e utilização de agrotóxicos, com 

a justificativa de que essas práticas seriam fundamentais para superar a fome com 

o aumento da disponibilidade de alimentos para a população mundial. Nesta época, 

o governo contribuiu para que, dentro destas práticas, o uso de agrotóxicos se 

expandissem no território brasileiro (LONDRES, 2011; CARNEIRO et al., 2015).

Desde então, as mudanças nos sistemas agrícolas se intensificaram no Brasil, 

principalmente através do uso de agrotóxicos, para o controle de patógenos (doenças 

e pragas) e plantas daninhas. Contudo, o uso de agrotóxicos veio acompanhado dos 

3 Nutricionista, Mestra em Agroecologia e Doutoranda em Ciência da Nutrição pela Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV) - elizangela.miguel@ufv.br
4 Tecnólogo em Cafeicultura, Mestre e Doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal 
de Lavras
e Pós-doutor em Agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa - davigoldan@yahoo.com.br
5 Nutricionista, Mestra em Agroecologia e Doutoranda em Ciência da Nutrição pela Universi-
dade Federal de Viçosa - silvia.lopes.nut@hotmail.com
6 Nutricionista e Mestra em Agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa -
paulatrivellato@hotmail.com
7 Nutricionista, Mestra e Doutora em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo/Escola 
Paulista de Medicina. Prof.ª Titular do Departamento de Nutrição e Saúde e Coordenadora do Pro-
grama de Pósgraduação em Agroecologia da UFV - sepriore@gmail.com
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riscos à saúde humana e impactos ambientais (CARNEIRO et al., 2015).

O Brasil é considerado o país que mais utiliza agrotóxicos na produção de 

alimentos, tendo assumido este ranking em 2008, ultrapassando os EUA. O país 

movimenta mais de US$ 2 bilhões ao ano e são cerca de 7 litros de agrotóxicos per 

capita/ano disponível para a população, sendo que em alguns estados, como Sul e 

Centro-Oeste este valor pode ser ainda mais alto, o que tem resultado em mais de 70 

mil intoxicações agudas e crônicas ao ano (BRASIL, 2017). 

É verdade que os patógenos e a concorrência de plantas daninhas nas lavouras 

e pecuária de modo geral podem provocar diminuição da produção e impactos 

econômicos significativos. Contudo, a utilização de agrotóxicos denominados 

inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, vermífugos, herbicidas, 

dentre outros, como solução para esses problemas, também pode provocar danos 

incalculáveis ao ambiente e a saúde humana (Miguel, Lopes, Priore, 2019).

As intoxicações por agrotóxicos podem causar uma série de danos à saúde. 

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), juntamente com o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) divulgou 

uma nota que alerta sobre os perigos relacionados à exposição aos agrotóxicos, os 

quais podem levar a alterações hormonais e reprodutivas, danos hepáticos e renais, 

disfunções imunológicas, distúrbios cognitivos e neuro motores e cânceres, dentre 

outros problemas. A nota coloca ainda que muitos desses efeitos podem ocorrer em 

níveis de exposição à dose muito baixas destes produtos, como as que têm sido 

encontradas em alimentos, água e ambientes contaminados (Fiocruz, 2013). 

Uma vez que os agrotóxicos podem seguir diferentes rotas no sistema 

agroalimentar, pode haver contaminação do solo, da água, do ar e dos animais. Os 

agrotóxicos podem escoar pelas águas da chuva ou irrigação e contaminar reservatórios 

de água, rios, recursos hídricos e bacias fluviais. Até mesmo na água da chuva pode 

ser detectado a presença de agrotóxicos. Os herbicidas são os agrotóxicos mais 

encontrados em águas doces brasileiras. Esta contaminação também pode ocorrer 

superficialmente, devido à intercomunicação dos sistemas hídricos, atingindo áreas 

distantes do local de aplicação do agrotóxico (Benjamin et al., 2019). Estes impactos 

trazem desequilíbrios nos ecossistemas, podendo interferir nos organismos vivos 

terrestres e aquáticos, alterando sua morfologia e função dentro do ecossistema.
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O INCA alerta que o desequilíbrio dos ecossistemas, com diminuição da 

população de espécies que desempenham papel importante na produção agrícola, por 

atuarem como polinizadores, fertilizadores e predadores naturais de outros animais 

que atingem as lavouras, contribui ainda mais para o uso massivo de agrotóxicos, 

aumentando o risco da exposição dos seres humanos a estes produtos (FIOCRUZ, 

2013).

Devido à polêmica relacionada ao uso de agrotóxicos e os impactos já 

observados, as indústrias fabricantes destes produtos justificam que quando há um 

“uso adequado”, ou seja, aplicação de acordo com a diluição recomendada e finalidade 

do produto, bem como uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), não há 

risco de contaminação. Contudo, o cenário observado no país é bem diferente e nada 

garante que não há nenhum risco de contaminação, uma vez que os produtos em si 

já são perigosos (LONDRES, 2011). 

Este trabalho objetiva trazer para discussão os impactos dos agrotóxicos sobre 

a saúde humana, considerando a exposição ocupacional, ambiental e alimentar, 

mediante aos estudos e resultados de pesquisas que abordam essa temática. 

DESENVOLVIMENTO 

Em 2019 o Brasil aprovou o registro de 474 agrotóxicos, maior número 

documentado pelo Ministério da Agricultura. Apesar da pandemia causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), até novembro de 2020 foram liberados mais 405 registros 

de agrotóxicos para comercialização no mercado, estando disponíveis quase 4 mil 

formulações (3963) (Brasil, 2020). Ressalta-se que muitos produtos utilizados no 

Brasil já foram banidos em países da União Europeia, devido à comprovação de seus 

efeitos teratogênicos e/ou carcinogênicos. Assim, além de assumir a liderança no uso 

de agrotóxicos nas lavouras, o Brasil é também considerado o país que mais faz uso 

de produtos proibidos em outros países (Carneiro et al., 2015). 

Com todo este cenário, o Brasil está longe de evoluir no sentido de reduzir o 

uso de agrotóxicos na agropecuária e na substituição destes produtos por outros 

métodos alternativos no controle de patógenos e plantas daninhas. A exemplo, temos 

em andamento desde 2002 um Projeto de Lei (PL nº 6.299/2002), denominado “Pacote 

do Veneno”, que busca flexibilizar o uso e a comercialização dos agrotóxicos. O PL 
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pretende substituir a nomenclatura de “agrotóxico” para “defensivos fitossanitários”, 

visando minimizar a percepção de toxicidade intrínseca presente no nome (ALMEIDA 

et al., 2017; BRASIL, 2020). 

 Sobre a toxicidade dos produtos, atualmente o registro de agrotóxicos no Brasil 

passa pela avaliação de três órgãos do Governo Federal, sendo eles o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que avalia a eficiência e o potencial de 

uso na agropecuária, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) que avalia o potencial de poluição no ambiente e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que avalia o quão tóxico é o produto para 

a saúde da população e em quais condições o seu uso é seguro (Anvisa, 2020). Até 

junho de 2019, a ANVISA fazia a classificação dos ingredientes ativos dos agrotóxicos 

em quatro classes (Quadro 1).

Quadro 1. Classificação toxicológica dos agrotóxicos.

Classe 
Toxicológica

Toxicidade DL50 (mg/Kg)
Cor indicada 

na embalagem
I Extremamente tóxico ≤ 5 VERMELHA
II Altamente tóxico Entre 5 e 50 AMARELA
III Mediamente tóxico Entre 50 e 500 AZUL
IV Pouco tóxico Entre 500 e 5.000 VERDE

A classificação toxicológica dos agrotóxicos é feita em função de estudos laboratoriais 

com exposição oral, dérmica e inalatória para determinar a CL50 e DL50 (Concentração 

Letal e Dose Letal, dadas em miligramas do produto tóxico por quilo de peso corporal, 

necessárias para matar 50% dos ratos ou outros animais expostos ao produto). 

Fonte: ANVISA (Retirado de LONDRES, 2011).
  

 Contudo, em agosto de 2019, houve mudanças nesta classificação com a 

publicação do novo marco regulatório para os agrotóxicos, medida que atualiza os 

critérios de avaliação e classificação toxicológica dos agrotóxicos no Brasil. Esta 

modificação estabelece mudanças na rotulagem e na adoção do uso de informações, 

palavras de alerta e imagens (pictogramas) para identificação de perigos à vida e à 

saúde humana. Assim, o Brasil passou a ter as mesmas regras de países como da 

União Europeia e Ásia, segundo a ANVISA, o que não significa algo positivo. Com 
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isso, a nova classificação toxicológica dos agrotóxicos passou a ser a descrita no 

Quadro 2 (Anvisa, 2019).

Quadro 2. Nova classificação toxicológica dos agrotóxicos.

Classe 
Toxicológica

Toxicidade
Cor indicada 

na embalagem
I Extremamente tóxico VERMELHA
II Altamente tóxico VERMELHA
III Moderadamente tóxico AMARELA
IV Pouco tóxico AZUL
V Improvável de Causar Dano Agudo AZUL

Não classificado Produto Não Classificado VERDE
Fonte: ANVISA, 2019.

  A nova classificação traz a indicação de danos em caso de contato com 

a boca (oral), pele (dérmico) e nariz (inalatória), bem como o uso de outras 

imagens (pictogramas) para utilização em rótulos e bulas de agrotóxicos como 

mostra a figura 1.

Fonte: ANVISA, 2019.

Figura 1. Ilustração da nova classificação toxicológica dos agrotóxicos e forma de 
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apresentação na bula. 

  A nova classificação diminuiu o número de agrotóxicos nas categorias mais 

altas de toxicidade e aumentou aqueles em categorias mais baixas. De 702 produtos 

que eram considerados extremamente tóxicos, apenas 43 continuam nesse patamar. 

Segundo reportagem publicada no site da Campanha Permanente contra os 

Agrotóxicos e pela Vida (2019), “antes, produtos que causavam úlceras, corrosão na 

pele e opacidade da córnea eram classificados como extremamente tóxicos. Agora, 

essa categoria só alertará sobre produtos que causem a morte quando ingeridos, 

inalados ou em contato com a pele”. 

  Além disso, duas categorias perderam o símbolo da “caveira” que sinalizava 

perigo, sendo este símbolo considerado importante, uma vez que muitos trabalhadores 

têm baixo nível de escolaridade. Na reportagem, representante da ANVISA afirma 

que “não é possível fazer uma correlação direta entre o novo sistema de classificação 

de agrotóxicos e a classificação anterior adotada no Brasil”. Já pesquisador da 

Fiocruz coloca que “a mudança na classificação representa um retrocesso e um risco 

à proteção do trabalhador” (Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela 

Vida, 2019).

Considerando o risco de intoxicação, as vias de contaminação humana pelos 

agrotóxicos podem ser subdivididas em:

- Ocupacional - caracterizada pela contaminação de trabalhadores que 

manipulam essas substâncias; 

- Ambiental - caracterizada pelo contato com os agrotóxicos ao longo dos 

diversos componentes do meio ambiente;

- Alimentar - caracterizada pela ingestão de alimentos com resíduos de 

agrotóxicos (Macfarlane et al., 2013; Sapbamrer, Thammachai, 2020). 

Os agricultores são considerados o grupo de maior risco de contaminação, pois 

têm contato direto com o produto, por fazerem a diluição e pulverização, muitas vezes 

sem o uso do EPI (Andrade-Rivas, Rothe, 2015). Contudo, os sintomas decorrentes 

de uma contaminação vão depender do tipo de intoxicação (Quadro 3), podendo esta 

ser diagnosticada precocemente ou tardiamente. 
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Quadro 3. Tipos de intoxicações por agrotóxicos, diagnóstico e sintomas.

Intoxicação Diagnóstico Sintomas

AGUDA Primeiras 24 horas

Cefaleia, náuseas, vômitos, tontura, coceira 
na pele, dificuldades respiratórias, miastenia, 
salivação, cólicas abdominais, tremores, confusão 
mental e convulsões.

SUBAGUDA/
SOBREAGUDA

Dias ou semanas
Cefaleia, miastenia, mal-estar, dor de estômago e 
sonolência.

CRÔNICA
Tardio, podendo 
levar meses ou 

anos

Os sintomas normalmente são subjetivos como, 
por exemplo, perda de peso, miastenia, depressão, 
irritabilidade, insônia, anemia, dermatites, 
alterações hormonais, problemas imunológicos, 
efeitos na reprodução, doenças hepáticas, renais 
e respiratórias.

Fonte: LONDRES, 2011. Elaborado pelos autores.

METODOLOGIA 

O uso de agrotóxico é um tema que vem sendo discutido principalmente por 

instituições que desenvolvem pesquisas relacionadas à saúde pública e coletiva. 

Logo, este trabalho pautou na apresentação de materiais que trazem resultados 

de pesquisas sobre os impactos dos agrotóxicos. Trouxemos para apresentação e 

discussão, pesquisas que abordam a exposição ocupacional, ambiental e alimentar. 

Os materiais foram pesquisados em sites de instituições de ensino e órgãos do 

governo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os riscos relacionados à exposição ocupacional, ambiental e alimentar são 

documentados por diversas instituições do país conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Riscos relacionados à exposição aos agrotóxicos.

Exposição Material/Autor Síntese dos principais resultados

Ocupacional

Dissertação defendida na UFC8

(Aguiar, 2017)

Estudo realizado na Chapada do Apodi (Ceará), onde há 
um uso abusivo de agrotóxicos na produção de frutas para 
exportação. Os pais que trabalhavam expostos à estes 
produtos tiveram filhos que nasceram sem os membros 
superiores e inferiores, condição conhecida como focomelia, 
malformação no coração e até mesmo surgimento de mamas 
e pelos pubianos ainda com um ano de idade. Amostras de 
sangue e urina foram coletadas, tendo sido encontradas 
substâncias dos agrotóxicos nos genitores, cujos filhos 
apresentaram malformações congênitas ou puberdade 
precoce, e também substâncias na urina das próprias 
crianças.

Dissertação defendida na UFV9

(Miguel, 2018)

Estudo realizado em comunidade rural de um município da 
Zona da Mata com agricultores familiares que utilizavam 
agrotóxicos na produção de alimentos, sem uso de 
Equipamento de Proteção Individual – EPI. Os agricultores 
relataram apresentar sintomas agudos como dor de 
cabeça, tontura, náusea, fraqueza muscular, coceira na 
pele e salivação/boca seca, no dia que exerciam atividade 
de aplicação de agrotóxico.

8 Mestrado em Saúde Pública. Universidade Federal do Ceará - UFC.
9 Mestrado em Agroecologia. Universidade Federal de Viçosa - UFV.
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Ambiental

Relatório do Ministério da Saúde
(Brasil, 2018)

Dos 741 municípios que realizaram o monitoramento de 
agrotóxicos em 2014, 12 municípios (1,61%), localizados 
nos estados de São Paulo e Minas Gerais, apresentaram 
pelo menos um resultado acima do valor máximo permitido 
- VMP, para presença de agrotóxico na água para consumo, 
podendo ocasionar riscos à saúde da população. As 
principais substâncias identificadas foram aldrin, dieldrin e 
clordano, representando 80% das análises acima do VMP 
quantificadas no País.

Atlas
(Bombardi, 2017)

O estudo faz uma análise da quantidade de herbicidas e 
inseticidas permitidos na água potável da União Europeia 
em comparação com o Brasil. Foi revelado que produtos 
utilizados no nosso país apresentam um limite 300 
vezes maior ou até mesmo não tem limite estabelecido, 
colocando toda a população em risco.

Alimentar

Dissertação defendida na UFMT10

(Palma, 2011)

Pesquisa realizada em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso 
(maior estado produtor de soja, milho e algodão, e 
campeão nacional no uso de agrotóxicos). Foi revelado 
contaminação com resíduos de agrotóxicos (DDE, 
Endosulfan, Deltametrina e DDT) em 100% das amostras 
de leite humano das 62 mães avaliadas. O alimento 
preconizado de forma exclusiva até o 6º mês, por 
conter todos os nutrientes que a criança precisa, estava 
contaminado por agrotóxicos, colocando as crianças 
desde muito novas em risco.

Relatório do PARA/ANVISA11

(Brasil, 2019)

Das amostras de alimentos monitoradas pelo PARA no 
período de 2017-2018, consideradas de maior consumo 
no Brasil, 51% apresentaram resíduos de agrotóxicos, 
estando 23% acima do limite máximo de resíduo – LMR, 
aceitável.

 O uso de agrotóxicos no Brasil, dado os seus impactos no ambiente e para 

saúde humana, é visto como um problema de saúde pública (Pignati el al., 2017). A 

contaminação ocupacional se destaca como a via de maior risco, devido à relação do 

trabalhador com o produto tóxico, somada a multiexposição à diferentes classes de 

produtos, muitas vezes sem nenhum tipo de segurança. Chamamos a atenção para o 

fato de que os agrotóxicos são capazes de provocar sintomas agudos adversos que 

10 Mestrado em Saúde Coletiva. Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT.
11 Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PARA, coordenado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
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podem levar a outros problemas crônicos (Carneiro et al., 2015).

A contaminação ambiental por sua vez é agravada pela prática da pulverização 

aérea que atinge além dos cursos d’água, solo e o ar, áreas de cultivo e comunidades, 

contribuindo pra o risco de intoxicações que podem culminar em óbitos, devido à 

elevada toxicidade dos agrotóxicos, os quais são também persistentes no ambiente 

(Brasil, 2018).

Não diferente das demais vias, a contaminação alimentar contribui para o 

agravamento do cenário brasileiro de risco à exposição aos agrotóxicos. Pensando 

na qualidade de uma alimentação e no bem-estar da população, o Guia Alimentar 

para a População Brasileira, tido como um instrumento de orientação das ações 

de promoção da alimentação adequada e saudável recomenda que os alimentos 

in natura ou minimamente processados, sejam a base da nossa alimentação (Brasil, 

2014). 

Contudo, conforme dados já apresentados, como o traz a pesquisa do PARA, 

muitos destes alimentos ao invés de contribuírem para a nossa saúde, podem nos 

expor ao desenvolvimento de doenças relacionadas aos efeitos causados pelos 

agrotóxicos, com destaque para o câncer, problema de grande magnitude no país 

e fortemente associado a estes produtos (Rigotto, Vasconcelos, Rocha, 2014; 

Carneiro et al., 2015). 

A utilização de agrotóxicos coloca em risco o agricultor, consumidor e o meio 

ambiente (Corrêa, 2019), uma vez que está cada vez mais difícil não se expor 

aos riscos advindos por estes produtos, sendo que diferentes fatores nos levam a 

exposição por diferentes vias de contaminação, colocando em risco a segurança 

quanto aos alimentos que consumimos, a água que ingerimos, o ambiente de 

convívio, o solo onde plantamos e, consequentemente, nossa saúde, e nos deixando 

distantes do alcance do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável e da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), ou seja, uma alimentação de qualidade, 

saudável e segura do ponto de vista nutricional e produtivo - forma de produzir o 

alimento.

Logo, faz-se necessário o desenvolvimento de ações intersetoriais de 

orientação e prevenção dos impactos dos agrotóxicos na saúde e no ambiente, 

uma vez que a discussão deste tema é de grande relevância, mas ainda pouco 
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difundida. Ressaltamos a importância de um processo de educação em saúde junto 

às populações expostas, principalmente com agricultores que trabalham diretamente 

com o uso de agrotóxicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a agricultura convencional brasileira está cada vez mais 

dependente dos agrotóxicos, o que afeta a SAN e soberania alimentar, a decisão 

quanto às escolhas por alimentos saudáveis e culturalmente adequados que são 

produzidos de forma sustentável e ecológica, além de colocar toda a população em 

risco, por meio das diferentes vias de contaminação.

Contudo, é possível produzir alimentos saudáveis, a baixo custo, através de 

sistemas agroalimentares alternativos, com o mínimo de impacto ambiental e para 

a saúde humana. Estes sistemas visam contribuir para a promoção da segurança 

alimentar e nutricional, além de fortalecer a agricultura familiar e os circuitos curtos 

de comercialização, por meio da oferta de alimentos saudáveis para os mercados 

locais. 

Os sistemas de produção orgânico e agroecológico são exemplos consolidados 

quando se visa produzir alimentos sob a ótica de todos os aspectos da sustentabilidade, 

o que inclui a proibição de uso de agrotóxicos. Estes sistemas de produção são 

alternativas assertivas e viáveis, pois possuem caráter regenerativo dos sistemas 

agroalimentares, onde há o aumento da biodiversidade a favor da saúde humana e 

ambiental, resultando na mitigação da exposição aos agrotóxicos.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na sua amplitude aborda 

disponibilidade e acesso aos alimentos, que sejam de qualidade, saudáveis e 

sustentáveis e que respeitem a sociobiodiversidade, além da garantia de outras 

necessidades básicas (Brasil, 2006). A SAN vai da produção ao consumo em todos 

os seus aspectos.

Dentre os meios de promover a disponibilidade e acesso aos alimentos tem-se 

a produção para autoconsumo, compreendida como toda a produção de alimentos, 

vegetais e/ou animais, realizada pela família e destinada ao seu próprio consumo. 

É importante a vinculação do potencial desta produção no acesso à alimentação, 

diversidade alimentar e estabilidade monetária, agindo assim sobre a pobreza e fome 

no meio rural e vindo constituir uma referência importante nas estratégias e ações de 

SAN (GRISA, SCHNEIDER E CONTERATO, 2013).  

Contudo, é preciso o incentivo à produção para autoconsumo para vencer 

alguns desafios. A agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio 

(ODS) tem por foco o alcance de metas globais até o ano de 2030. Dentre os objetivos 
12 Nutricionista, Mestra em Agroecologia e Doutoranda em Ciência da Nutrição pela Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV) - silvia.lopes.nut@hotmail.com
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15 Nutricionista, Mestra e Doutora em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo/Esco-
la Paulista de Medicina. Prof.ª Titular do Departamento de Nutrição e Saúde e Coordenadora do 
Programa de Pósgraduação em Agroecologia da UFV - sepriore@gmail.com
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esta “Fome Zero e Agricultura Sustentável” que tem por finalidade “acabar com a 

fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável” (Fao, 2020). Para o alcance deste objetivo são necessárias ações de 

promoção de uma agricultura sustentável, que apoie os agricultores familiares com a 

criação de mercados, e permitindo o acesso à terra.

Os resultados para o atendimento deste objetivo não são positivos já que 

segundo o relatório do “Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo de 

2020”, as prevalências de insegurança alimentar e desnutrição tem aumentado, com 

exceção de algumas regiões da Ásia. As projeções para o ano de 2030 são ainda 

piores, como, por exemplo, para América Latina e Caribe, com prevalências em 2019 

de 7,4% de desnutrição e em 2030 calcula-se que chegará a 9,5%. Além disso, a 

diminuição da qualidade da alimentação tem sido uma alternativa das famílias 

para minimizar a dificuldade de acesso ao alimento. O desmonte dos programas 

governamentais, crises econômicas e problemas climáticos têm sido relacionados ao 

aumento destas prevalências, e poderão ser agravados ainda mais pela pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19).

Associado a esta realidade de insegurança alimentar e nutricional enfrentada 

em escala global, tem-se ainda a perda da biodiversidade, que repercute no não 

atendimento a outros ODS como, por exemplo: “vida terrestre”, que traz como 

objetivo, dentre outras coisas, reverter a degradação e perda da biodiversidade e 

“consumo e produção responsáveis” que tem por meta garantir padrões de produção 

e de consumo sustentáveis.

O relatório do “Estado da Biodiversidade para Alimentos e Agricultura no 

Mundo” (2019), evidencia a diminuição da biodiversidade o que pode colocar em 

risco a produção de alguns alimentos, perdas de formas de produção e saúde da 

população. O panorama apresentado no relatório ressalta que:

a biodiversidade para a alimentação e a agricultura - ou seja, todas 
as espécies que apoiam nossos sistemas alimentares e sustentam 
as pessoas que cultivam e fornecem nossos alimentos - não pode 
ser recuperada. No contexto da alimentação e da agricultura, essa 
biodiversidade representa todas as plantas e animais - silvestres e 
domesticados - que fornecem alimento, ração, combustível e fibra. É 
também a miríade de organismos que apoiam a produção de alimentos 
através de serviços ecossistêmicos chamados de “biodiversidade 
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associada”. Isso inclui todas as plantas, animais e microorganismos 
(como insetos, morcegos, pássaros, manguezais, corais, ervas marinhas, 
minhocas, fungos e bactérias) que mantêm os solos férteis, polinizam as 
plantas, purificam a água e o ar, mantêm peixes e árvores saudáveis   e 
combatem pragas e doenças de colheitas e do gado (Fao, 2019).

 Esta perda da biodiversidade impacta diretamente o sistema alimentar e 

consequentemente a SAN. As maiores perdas estão localizadas na América Latina e 

Caribe. São cerca de 6 mil espécies de plantas cultivadas para alimentação, onde 200 

estão presentes na produção de alimentos mundialmente, destas 9 correspondem 

por 66% do total da produção (FAO, 2019).

 Algumas práticas podem contribuir com a modificação deste quadro, de perda da 

biodiversidade e insegurança alimentar, como; incentivo às práticas agroecológicas, 

valorização da agricultura familiar, manejo sustentável do solo, agricultura orgânica, 

reforma agrária, redes curtas de comercialização e produção para autoconsumo 

(COSTABEBER; CAPORAL, 2003; ASSIS, 2006; LOPES, 2017; FAO, 2019).

 Em especial, o incentivo à produção para autoconsumo é um eixo de promoção 

de autonomia das famílias e resgate de práticas e culturas alimentares, que permitem 

uma valorização e proteção da biodiversidade e um importante meio de disponibilidade 

e acesso aos alimentos. As famílias produtoras que utilizam deste molde agrícola 

estão menos susceptíveis a variações nos preços dos alimentos, e há ainda uma 

maior possibilidade de diversificação alimentar (GAZOLLA, 2004).

 Diante disso, este trabalho objetiva discutir os reflexos da produção para 

autoconsumo na promoção da segurança alimentar e nutricional no meio rural.

DESENVOLVIMENTO 
O modelo agrícola brasileiro pouco buscou a incorporação de uma estrutura 

organizativa que permitisse ao pequeno agricultor o acesso democrático a terra, 

a financiamentos, dentre outros. Este quadro tem contribuído ainda mais para as 

questões envolvendo a situação de insegurança alimentar e nutricional. Mesmo o país 

tendo destaque na produção de alimentos, o alto custo produtivo e de organização 

da cadeia de distribuição tem dificultado o acesso da população aos alimentos, 

fortalecendo as desigualdades sociais (Hirai, 2011; Vargas, Borba, Godoy, 2013; 

Oliveira, Teixeira, 2017).
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Uma possibilidade para melhoria desta realidade seria o apoio à agricultura 

familiar e valorização da produção para autoconsumo. O estímulo às práticas 

agrícolas que valorizam a biodiversidade e que podem contribuir com uma produção 

mais sustentável devem ser incentivadas, dando destaque a agricultura familiar 

agroecológica. 

Para isso, o sistema alimentar deve ser estudado buscando ações que contribuam 

com a geração de renda, diversidade e qualidade na oferta de alimentos. Isso permite a 

compreensão das tendências, desafios, sua relação com o desenvolvimento agrícola 

sustentável (DAS) e a promoção da SAN (Figura 1).

O sistema alimentar é dinâmico, e reconhecer a necessidade de processos de 

transição para moldes agrícolas mais sustentáveis e que valorizem a cultura alimentar 

possibilita um maior alcance da SAN. 

 Figura 1. Marco conceitual: relação entre agricultura sustentável, desenvolvimento e segurança 
alimentar e nutricional.

Legenda: SAN = Segurança Alimentar e Nutricional; DAS = Desenvolvimento Agrícola Sustentável.
Fonte: HLPE, 2016. Adaptado pelos autores.

 Neste contexto do sistema alimentar, a inserção de práticas de incentivo 

à produção para autoconsumo são veículos eficientes no combate aos desafios 

apresentados na Figura 1, como por exemplo, disponibilidade e acesso a alimentos, 
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diminuição de perdas e desperdícios, uso da terra, saúde e menor susceptibilidade a 

variações no preço dos alimentos. 

 A definição de produção para autoconsumo é apresentada no Censo 

Agropecuário de 2006 e definida como:

toda a produção realizada pela família e destinada ao seu próprio 
consumo, incluindo os produtos de origem animal, os produtos oriundos 
das lavouras permanentes e temporárias, da silvicultura, da floricultura, 
da extração vegetal e da agroindústria doméstica. Trata-se, nestes 
termos, de uma produção que é destinada ao ciclo interno da unidade 
de produção, que acaba se autoaprovisionando com produtos para a 
própria alimentação e outros usos do estabelecimento (Brasil, 2013).

Esta prática agrícola, por não obter valor monetário de forma direta, venda e 

compra, chegou-se a acreditar que não mais existia no campo devido à incorporação 

de novos hábitos, em especial os alimentares. Porém, esta prática está além de 

questões envolvendo somente fatores produtivos, ela incorpora contextos culturais 

e sociais. Ela oportuniza a quem produz uma maior diversidade alimentar, menor 

susceptibilidade a variações de mercado, contribuindo com a SAN, a promovendo o 

Direito Humano a Alimentação e a Soberania Alimentar (Gazolla, 2004).

Dessa forma, a produção para autoconsumo se comunica com a SAN em 

muitos aspectos, desde o acesso à alimentos, principalmente de hábitos culturais, 

auxilio monetário indireto, até a dinamização do uso da terra, com variabilidade 

de produção e manejo sustentável. Assim, a produção para autoconsumo é uma 

importante ferramenta de combate à insegurança alimentar e nutricional, em especial 

no meio rural. 

Segundos dados da Pesquisa de Orçamento Familiares 2017-2018, a 

prevalência de insegurança alimentar no meio rural corresponde a 46,4% (Ibge, 2019). 

A maior prevalência de insegurança no meio rural está muitas vezes relacionada a 

fatores como: especialização produtiva, diminuição da produção para autoconsumo, 

baixa renda, homogeneização de hábitos alimentares, perda de cultivares e o baixo 

consumo de frutas e hortaliças na zona rural em comparação à zona urbana (Gazolla, 

2004; Lang, Almeida, Taddei, 2011; Ibge, 2014).

Associado a isso, outro fator agravante para a situação de insegurança alimentar 
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e nutricional, em especial no meio rural, é a utilização indiscriminada de agrotóxicos. 

Segundo dados publicados no Dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) (2015), o Brasil lidera o ranque de maior consumo de agrotóxicos no 

mundo.

Assim, a produção para autoconsumo precisa ser incentivada, como forma não 

monetária de acesso a alimentos variados e saudáveis, e também incluir preceitos 

mais sustentáveis, em especial sem utilização de agrotóxicos. 

RESULTADOS DA PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO E 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

 A erradicação da fome é um desafio a ser vencido e a organização de estratégias 

que permitam alcance deste objetivo devem ser estimuladas. A alocação de esforços 

políticos, dedicados ao estímulo de monoculturas e especialização produtiva, tem-

se caracterizado como uma das barreiras a serem vencidas para promoção de um 

sistema alimentar socialmente justo. 

 A produção para autoconsumo neste cenário é inserida de forma estratégica a 

fim de contribuir no atendimento a esse desafio, que é a erradicação da fome, uma 

vez que permite às famílias uma ocupação social, caracterizada pelo uso da terra, 

soberania alimentar no processo de escolha do que produzir, diversidade alimentar e 

estímulo e propagação da cultura alimentar (GRISA, 2009; LOPES, 2017).

 Esta organização social em torno da produção para autoconsumo contribui 

ainda com a manutenção da biodiversidade, uma vez que nos ambientes produtores 

deste molde agrícola há maior diversidade de espécies.

 No entanto, a produção para autoconsumo tem pouca visibilidade, e até mesmo 

é interpretada, em ambientes políticos e institucionais, como um resquício do passado, 

sendo sinônimo de atraso ou prática avessa à modernização. Essa é uma interpretação 

em revisão, uma vez que estudos demonstram a importância dessa prática agrícola 

para provimento de alimentos e para alimentação variada, saudável e a contribuição 

para a promoção da SAN, redução da pobreza e inclusão socioprodutiva no meio 
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rural (Grisa, Schneider, Conterato, 2013). Algumas das contribuições da produção 

para autoconsumo estão representadas na Figura 2.

Figura 2. Os papéis desempenhados pela produção para o autoconsumo na 

agricultura familiar.

Fonte: Brasil, 2006; Grisa, Schneider, Conterato, 2013. Elaborado pelos autores.

 A importância socioeconômica da produção de alimentos para o autoconsumo 

foi constatada no estudo de Badalotti et al. (2020), na região Oeste Catarinense, 

onde o valor em reais que agricultores familiares deixam de gastar com a aquisição 

de alimentos fora da unidade, substituída pela produção para autoconsumo, superou 

o valor de um salário mínimo ao mês, chegando a R$ 1.227 reais.

 Já outro estudo realizado por Dutra et al. (2018), com 79 famílias rurais em 

Minas Gerais, constatou que, todas as famílias analisadas apresentavam alguma 
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contribuição da produção para autoconsumo na disponibilidade de alimentos, sendo 

que esta, em aspectos monetários, variou de R$ 12,00 a 635,00 reais mensais, 

chegando a ser responsável por até 64,3% da renda total em uma família.

 Nota-se que o aporte financeiro, mesmo que indiretamente, dado pela 

disponibilidade e acesso aos alimentos produzidos para autoconsumo se torna 

especialmente relevante ao refletirmos sobre a renda no meio rural. Segundo a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF-2018), em média, as famílias em situação 

rural receberam pouco mais da metade (52,3%) dos valores que as famílias em áreas 

urbanas receberam, o que revela uma diferença significativa entre as duas áreas 

(Ibge, 2019).

  Reforçando a importância da produção para autoconsumo como práticas 

alimentares que fortalecem a SAN, pesquisa realizada por Trivellato et al. (2019) 

com famílias de agricultores fornecedores da alimentação escolar de um município 

mineiro, encontrou uma mediana de 15 variedades de alimentos produzidos para 

autoconsumo, distribuídos entre leguminosas, carnes e ovos, hortaliças, frutas, 

leite e derivados, óleos e gorduras. A produção para fornecimento ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) reflete na disponibilidade de alimentos para 

autoconsumo nas famílias de agricultores fornecedores e assim, reforça a promoção 

da SAN.

 A representatividade feminina na garantia da SAN pela produção para 

autoconsumo deve também ser destacada. O estudo de Zanetti e Menasche (2007), 

traz que as mulheres produzem a maior parte dos alimentos consumidos por suas 

famílias e são responsáveis pela variedade da produção e pelo preparo das refeições. 

Assim, a promoção da SAN no meio rural tem no trabalho das mulheres importante 

manutenção. 

 O quintal das casas são também vistos como uma extensão da cozinha, 

território pertencente a mulher para cultivar temperos, medicamentos naturais, 

legumes e verduras. As atividades de trato de animais de grande porte, trato com a 

roça ou roçados ficam para os homens. No entanto, o trabalho feminino na produção 

de alimentos e consequente promoção da SAN tem tomado proporções para além 

dos quintais. Muitas mulheres estão à frente de organizações de associações e 
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cooperativas da agricultura familiar, seja como produtoras de alimentos, in natura e/

ou processados, ou coordenadoras das atividades comerciais (BRITO et al., 2017). 

Observa-se aqui o papel da produção para autoconsumo para além do acesso a 

alimentos. 

CONCLUSÃO

 O incentivo à agricultura familiar se caracteriza por si só como uma importante 

ferramenta na promoção da SAN. Somado a isso, tem-se a produção para autoconsumo 

como uma ação social e cultural, que propicia às famílias maior diversidade produtiva, 

menor dependência da compra de alimentos nos mercados e, consequentemente, 

menor susceptibilidade a variações que poderiam dificultar o acesso ao alimento.

 Além disso, a produção para autoconsumo é um facilitador da soberania 

alimentar e do Direito Humano a Alimentação Adequada. Porém, requer a organização 

de políticas públicas e equipamentos sociais que permitam a difusão desta prática 

agrícola visando contribuir para a SAN.
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O SAGRADO FEMININO E A MULHER 
CONTEMPORÂNEA SOB O OLHAR DA

PSICOLOGIA 
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Lara de Araújo Miranda16 

Ladjane de Fátima Ramos Caporal17

INTRODUÇÃO

Este estudo está inserido na dimensão do feminino em suas diferentes 

nuances, e traz uma reflexão acerca da mudança do lugar ocupado pela mulher na 

sociedade contemporânea e sua escolha na transformação do cenário atual, a partir 

dos movimentos de reconexão ao sagrado feminino como fonte de integração ao 

seu poder interior.

Nesta pesquisa, a temática circunscreve o caminho de conexão com o 

feminino como um portal de abertura para a reintegração da mulher com sua 

ancestralidade, tendo acesso àquilo que transcende, conforme se aprofundam 

nos conhecimentos presentes na antiga tradição da Deusa, na qual cultuava-se 

o feminino e o cuidado com a natureza. Para tanto, essa investigação percorre a 

compreensão do feminino nas esferas míticas da Deusa, da história do feminino ao 

longo dos anos, e, a presença dos círculos de mulheres na busca pelo reencontro 

com o Sagrado no cenário contemporâneo, no que toca em movimentos 

ambientalistas como o ecofeminismo.

A partir desse ponto compreende-se que a história da mulher é marcada pela 

desconexão com o feminino, no lugar de sagrado, vista na contemporaneidade 

como objeto, seu corpo vulgarmente erotizado e sua sexualidade banalizada. 
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Nesse caminho, a mulher sofre inúmeras violências, desde a imposição ao seu 

silêncio ao massacre do seu corpo físico e emocional, em uma cultura que coloca 

mulher, animal e natureza como objetos que devem ser dominados pelo Homem. 

Nessa passagem de sujeito a objeto, a mulher torna-se submissa aos interesses

do masculino e restrita à procriação e ao papel de dona de casa, mãe e esposa. 

Tendo assim, a construção dessas imagens como fruto de uma longa história de 

manipulação de poder e dilaceramento do Sagrado Feminino.

Com isso, as lutas pela sua emancipação, evidenciadas sobretudo na 

década de 1960, por meio dos movimentos sócio-político-econômicos, representam 

a constante necessidade de uma autoafirmação do feminino. A mulher precisa 

reafirmar sua capacidade e potencialidade diariamente na tentativa de ocupar 

seu lugar na esfera social. Esse desafio, ao mesmo tempo em que impulsionou 

inúmeras mulheres ao movimento feminista, na luta por uma equidade, trouxe uma 

forte união do gênero que possibilitou algumas mudanças neste cenário.

Entretanto, apesar da profunda e indiscutível contribuição destes movimentos 

sociais, esta pesquisa se restringiu e se direcionou às investigações sobre o 

caminho da mulher no reencontro ao seu feminino no campo do sagrado, frente 

a emergente necessidade de transformações na atual situação que o planeta vem 

sofrendo, especificamente no contexto ambiental e ecológico.

Diante desse cenário e frente a essas percepções, diferentes grupos 

de mulheres têm buscado a reconexão do feminino, saindo de uma condição 

de opressão a partir de encontros no coletivo com outras mulheres, coletivos 

nomeados de Círculos do Sagrado Feminino. Nessas rodas, o foco do trabalho 

é o fortalecimento das mulheres com a sua intuição e reconexão com o saber 

ancestral, levando-as à lembrança dos rituais e práticas concebidas pelos povos 

tradicionais, como a retomada das partilhas em roda no intuito de dividir questões 

e problemáticas que dizem respeito ao coletivo, à comunidade, ao que é comum a 

todos, no intuito de trazer luz a esses aspectos.

Dessa forma, o interesse pela pesquisa se deu por reflexões referentes ao 

lugar que a mulher ocupa no contexto contemporâneo e ao movimento feito por 

diferentes grupos de mulheres na reconexão com o Sagrado Feminino, na busca 
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por um espaço que também seja reconhecido pela comunidade, com a devida 

importância que estes grupos apresentam na esfera socioambiental. Além disso, 

se debruça no estudo dos aspectos de sua natureza que foram negligenciados no 

decorrer da história por meio da construção da cultura patriarcal.

Diante disso, o estudo apresentou como objetivo geral discutir como se 

revelam os elementos do Sagrado Feminino na mulher contemporânea, e teve 

como objetivos específicos: percorrer nos estudos mitológicos as representações 

do sagrado feminino; relacionar a mulher contemporânea aos elementos do 

Sagrado Feminino e apontar o retorno à Deusa a partir de vivências relacionadas 

à sabedoria milenar feminina.

No que diz respeito ao campo metodológico, o estudo utilizou-se da 

abordagem qualitativa do tipo descritivo, realizada por meio de uma revisão 

bibliográfica. Essa revisão foi apoiada, sobretudo, nos autores Campbell (2015); 

Abreu (2007); Clément e Kristeva (2001) e Faur (2012), entre outros. Além disso, 

foram acrescidos nesse estudo depoimentos de mulheres participantes dos grupos 

do Sagrado Feminino. Os relatos foram obtidos mediante as falas das participantes 

no decorrer das vivências. A pesquisa utilizou-se da técnica do fichamento e 

estudou a temática a partir da perspectiva da psicologia, de estudos mitológicos 

e históricos acerca do feminino, tendo como base os autores e obras descritas a 

seguir:

● Campbell (2015) realiza explanações em torno da mitologia e historicidade do 

feminino em diferentes contextos e localizações geográficas;

● Abreu (2007) aborda a partir de um caráter histórico-cultural a forma como as 

religiões subjacentes à cultura ocidental influenciaram a deformação do caráter da 

mulher até a Idade Média;

● Clément e Kristeva (2001) acrescentam, sobretudo, desmistificando às restrições 

ligadas ao sagrado, discutindo sobre as inúmeras possibilidades de se acessar o 

feminino sagrado;

● Faur (2012) fornece um precioso material informativo que abrange e aprofunda o 

conhecimento acerca dos círculos sagrados para mulheres contemporâneas que 
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trazem a reconexão com o sagrado a partir de vivências relacionadas à sabedoria 

feminina encontrada nos rituais pagãos.

Em relação aos objetivos, a pesquisa se caracterizou como do tipo descritivo, 

o qual, segundo Gil (2010), descreve as características de uma população 

específica ou fenômeno, ou ainda o estabelecimento de relações entre diferentes 

dimensões, como apresentada neste estudo sobre o sagrado feminino e a mulher 

contemporânea. Nesse sentido, quanto ao seu procedimento, a pesquisa se 

qualifica como bibliográfica, que, conforme Gil (2007), apresenta como exemplos 

mais característicos as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem 

à análise das diversas posições acerca de um problema. A pesquisa foi realizada 

na biblioteca da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO). A busca 

foi feita nas bases de dados BIREME, SCIELO, LILACS, PUBMED (Medline), em 

periódicos, livros, revistas científicas e outros materiais que abordaram a temática. 

Os filtros que foram utilizados na biblioteca virtual corresponderam ao texto 

estar escrito em português ou inglês e tratar do assunto abordado. Os materiais 

utilizados para o seu desenvolvimento foram: computador, papel A4, caneta, livros 

e impressora.

Nessa compreensão, a pesquisa é movida pelo interesse no despertar do 

caminho de reconhecimento e integração com o feminino, que tem se iniciado a 

partir das mulheres, as quais tem buscado a reconexão com a ancestralidade no 

que consiste a relação horizontal com a natureza. Assim, a justificativa deste estudo 

se deu devido à escassez na literatura no que tange a correlação da mulher 

contemporânea, o sagrado feminino e de movimentos como o ecofeminismo como 

veículos de sustentabilidade. Além disso, pretendeu-se com esta pesquisa levar 

luz não somente à comunidade acadêmica que se põe distante de tais reflexões, 

mas também com o objetivo de ampliar discussões sobre a temática entre o 

conhecimento social, no qual também se instala a visão unilateral da predominância 

do patriarcado, que resulta na atual destruição da natureza e das manifestações do 

sagrado feminino presentes na Terra.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

AS REPRESENTAÇÕES DO SAGRADO FEMININO NO VIÉS 
MITOLÓGICO E HISTÓRICO

No contexto histórico, encontram-se no Período Paleolítico Superior, no 

sudoeste da Alemanha, 15.000 a.C., a relação entre a mulher e o divino em 

achados arqueológicos com demonstrações de estatuetas de representatividades 

das musas femininas. Sendo estas primeiras figuras tridimensionais, plásticas, 

que trazem o corpo feminino como símbolo do poder, aquela que traz a vida e a 

transforma e, são considerados os primeiros ídolos de acordo com a linguagem da 

história da arte, sendo consideradas o mistério do divino feminino. Nelas, estão 

intrínsecas a expressão da natureza manifesta. Estas estatuetas não possuem 

rostos o que remonta a despersonalização da mulher e evidencia o seu caráter do 

insubstancial, imaterial. Além disso, identifica-se a ausência de pés o que supõe 

que estas eram colocadas diretamente na terra (CAMPBELL, 2015). O que revela 

também seu contato direto com o princípio, com a Criação, com o solo fértil da vida: 

a terra, o local de onde brota a natureza e a vida.

Com o advento do patriarcado, as histórias da criação nas concepções 

gregas e judaicas são imersas no esforço contínuo em se retirar a responsabilidade 

do homem pelos seus atos e da persistência para que as mulheres aceitem 

o lugar de inferioridade que lhes é imposto. Na mitologia grega, por exemplo, 

isso fica evidenciado na representatividade da mulher como monstros, os quais 

posteriormente se tornaram arquétipos femininos encontrados nas artes e na 

própria literatura, como Circe, na Odisséia, a mulher- leão (alada Esfinge), Équidna 

(a mulher-serpente), as Erínias (mulheres pássaros com cabelos de chicotes de 

serpentes), Cila e Caribdes (ninfas/sereias), Górgonas, Medusa, entre outras que 

são tidas como cruéis, traiçoeiras e perversas, retratando assim a figura feminina 

de forma negativa (ABREU, 2007).

Dessa forma, considerando-se as explanações realizadas neste estudo 

sobre o movimento de reconexão da mulher contemporânea ao Sagrado Feminino 

e sua busca pela sabedoria ancestral, verificou-se que os diferentes aspectos de 
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sua natureza negligenciados no decorrer da história, por meio da cultura patriarcal, 

estão sendo recuperados paulatinamente. Verifica-se também que a mulher 

contemporânea tem resgatado a sabedoria ancestral através da imersão nas 

antigas práticas de cuidado à natureza e à grande Deusa, presentes primeiramente 

no respeito a si e aos demais seres da comunidade, como verificamos nas 

esferas da agroecologia e do ecofeminismo que trazem em sua aplicabilidade a 

sustentabilidade e a conscientização dos nossos ecossistemas.

Diante dessas reflexões, vários grupos de mulheres começaram sua imersão 

no conhecimento dos recursos ancestrais que visam a religação com o Sagrado 

Feminino assim como a retomada de práticas realizadas no primitivismo em que a 

Mãe Terra era cultuada e respeitada. No encontro com a sacralidade feminina elas 

relembram o poder do seu sangue menstrual, reconhecem a ligação dos seus ciclos 

com os da lua, redescobrem sua sabedoria intuitiva e energia criativa. Reencontram 

seu espaço no reconhecimento de que o caminho atravessado até então, na 

tentativa de repetir os modelos patriarcais, embasados na opressão e sobreposição 

de classes, não teve progresso a nível ecológico e ambiental, apenas no aspecto 

econômico.

As mulheres que tem caminhado nesse despertar sentem-se responsáveis 

em contribuir para a transformação da consciência das demais mulheres, homens 

e crianças, e reconhecem que esse é o ponto de partida para uma mudança de 

padrão no contexto social, portanto, são atuantes nesse processo de reconexão 

com o sagrado, presente em todos, e se colocam na posição de responsáveis pelo 

resgate ao cuidado da Grande Mãe, da Consciência planetária.

Esse cenário relembra um dos grandes papéis da mulher no Paleolítico, 

quando Campbell (2015) traz que elas desciam ao inframundo para resgatarem 

os demais, ainda adormecidos para a dimensão espiritual, e que presos a 

essa realidade não conseguiam enxergar a totalidade da existência, aquilo que 

transcende o humano. Neste momento do sono profundo apareciam as mulheres, 

sempre voltando para resgatar os entorpecidos, mas nunca esquecidos por Ela. A 

Deusa descia através da mulher para despertá-los ao Sagrado, ao insubstancial. 

Conhecimento que não se restringe às mulheres, mas que através delas essa 

experiência pode ser vivenciada. Como recordam Kristeva e Clément (2001), 
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colocando que o sagrado transpõe o lugar de gênero e dessa maneira, todo ser 

humano independente de sua anatomia, sendo homem ou mulher tem acesso a 

esse campo.

O SAGRADO FEMININO NA CONTEMPORANEIDADE

Desde o período de massacre à Grande Mãe, a visão de mundo erguida 

na sociedade foi a do dualismo, da violência e do poder que esmaga para se 

sobrepor, da agressividade e da opressão. O conceito de vida sofreu inúmeras 

transformações, a mulher perdeu seu reconhecimento enquanto co-criadora junto 

à Deusa; ela foi reduzida à função de criar os filhos e a ser o objeto de prazer 

do homem, os mistérios da sabedoria feminina foram completamente depreciados. 

Em decorrência disso a sociedade contemporânea, apesar das influências dos 

movimentos de emancipação feminina e crescentes lutas por seu reconhecimento 

nas diferentes esferas sociais, ainda se encontra perdida quando tenta alcançar 

seu lugar no mundo se igualando aos modelos postos pelo masculino opressor.

Nesse aspecto, Shiva (1991) aponta para reflexões acerca das profundas 

implicações que o sistema capitalista patriarcal possui na construção da 

desigualdade social, resultante da desestrutura material e espiritual da civilização, 

que agora para sobreviver precisa rever sua compreensão e interação com o 

mundo. Para tanto, será imprescindível modificar a sua relação com a natureza 

e as consequências que vem causando em todo o planeta, como as alterações 

climáticas e a devastação ambiental. Sendo assim, o ecofeminismo espiritualista 

afirma que o desenvolvimento social gerou a violência contra a mulher e o meio 

ambiente a partir dessas concepções patriarcais de dominação e centralização do 

poder.

Em contrapartida, se iniciou no cenário contemporâneo o movimento 

de estudos sobre as antigas religiões pagãs, de culto à Grande Deusa, que se 

recupera paulatinamente por meio de descobertas arqueológicas e estudos da 

antropologia, história e sociologia dos períodos de culto à Deusa. Estes arquivos 

resgataram as histórias do Sagrado Feminino e das representações da Deusa 

ainda presentes em inúmeros mitos e arquétipos. Materiais que retomam o que 
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foi trazido por Campbell (2015) sobre a singularidade da figura da mulher no 

primitivismo, em que o papel dela era o de dar à luz, criar outro ser e despertá-lo 

para a consciência da dimensão espiritual, de uma vida imaterial, uma experiência 

mística e essencialmente humana, que por meio do retorno ao feminino pode ser 

sentida por todos os seres. Cabe ressaltar que na contemporaneidade, o retorno 

à valorização do feminino e natureza são evidenciados nos princípios básicos 

do ecofeminismo e da agroecologia, por exemplo, nos estudos da participação 

das mulheres no campo, é demonstrado que elas surgem como ”guardiães da 

biodiversidade. ”

Diante da redescoberta do lugar de valorização da mulher na Antiguidade e 

com a presente necessidade em dar início ao processo de resgate dessas memórias 

ancestrais, muitas mulheres, frente a seus processos de autoconhecimento, 

encontraram através dessas lembranças a reconexão com a terra, no retorno aos 

trabalhos no campo, cultivando o próprio alimento, em contato maior com a natureza 

e com o sagrado feminino, e neste momento, sentem a urgência de desenvolverem 

o trabalho de disseminação dessa sabedoria. Portanto, ao adentrar no Sagrado 

Feminino, as mulheres estudam e se conectam aos conhecimentos vivenciados 

e deixados pelas antigas comunidades presentes no Paleolítico e Neolítico que 

haviam sido soterrados há mais de 4.000 anos. Conhecimentos estes que revelam 

a sabedoria que existe em cada mulher e homens que se conectam com o feminino 

no campo da sacralidade.

Hoje, ocorre o reencontro dessa parcela de mulheres que despertou para 

omergulho em seu próprio feminino e, finalmente, se encontra em uma conexão maior 

com os princípios da criação, compreendendo que ser reconhecida nesse mundo 

não significa se igualar ao formato imposto pelo patriarcado, de sobreposição de 

gênero, nem de tentativa em se tornar igual ao homem para poder ser valorizada. Ao 

contrário, no mergulho ao Sagrado Feminino as mulheres percebem a força que existe 

na união e aceitação de sua feminilidade. Esse poder, no sentido de empoderamento, 

evidencia o reconhecimento da mulher sobre seu potencial de criação, de fertilização 

e semelhança com a Terra, que cria e exala a vida dentro de si, como o organismo 

Gaya. Sendo notável, na contemporaneidade, o movimento de mulheres na busca 
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dos recursos ancestrais que visam a religação com o a sacralidade feminina.

Assim, com a ruptura do acesso a esse feminino, durante o percurso da 

história, a humanidade foi se erguendo a partir de um espaço de desconexão com 

a própria natureza, colocando animais, mulheres e natureza como território de 

dominação e exploração. Como ratifica Èstes (1994): uma vez que esse contato é 

perdido, vive-se em um estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que 

são naturais à mulher não tem condições de pleno desenvolvimento. Quando são 

cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada, 

e sua intuição e ciclos naturais são perdidos, em virtude de uma subordinação à 

cultura, ao intelecto ou ao ego. Por esse motivo, quando as mulheres recuperam 

essa conexão não conseguem mais retroceder ao lugar de silêncio e conformismo 

aos quais estavam submetidas, elas ultrapassam esse lugar e se direcionam para 

um caminho interno, de autoconhecimento profundo e autotransformação, a fim 

de encontrarem à Deusa dentro de si e naturalmente expandirem a mudança no 

cenário social.

OS CÍRCULOS SAGRADOS E A SUSTENTABILIDADE PLANETÁRIA

Nos círculos sagrados no encontro com o feminino, é possível perceber, 

por meio dos relatos de experiência, o despertar que acontece em cada mulher 

no decorrer das vivências. Em dado encontro, uma das participantes fala sobre 

o sentimento de reconexão com a Deusa interior e da responsabilidade que 

nasce a partir disso: “Foi com muita alegria que participei de um encontro com 

o sagrado feminino, experiência que me trouxe além de muito aprendizado uma 

forte emoçãoao sentir a grande importância desta reconexão com a mãe natureza. 

Ao perceber esta íntima ligação com a natureza passei a compreender melhor 

a beleza imensa da minha ligação com todo universo. Essa roda de mulheres 

num encontro com o autocuidado foi um momento mágico. Simplesmente lindo, 

de muito aprendizado.” (V. D). Através desses passos, elas sentem a confiança 

pela construção nesse caminho consciente. Assim, a ênfase da espiritualidade 

feminina está na criatividade e responsabilidade individual, na contribuição que 



319

cada uma traz para o bem-estar de todos, sem privilégios de classe, gênero, idade 

ou escolaridade. Cada mulher é única em sua essência e traz dentro de si uma 

centelha da sagrada chama da Deusa (FAUR, 2011).

Nesse ponto, compreende-se que na tradição da Deusa, a liberdade de 

escolha é um tema central, mas que é acompanhada da conscientização das 

responsabilidades que decorrem das ações e escolhas pessoais. A mulher 

consciente da sua essência sagrada age a partir de suas escolhas, guiada pela sua 

intuição. Ao se perceber como representante da Deusa na Terra, ela se preocupa 

com o bem-estar e as necessidades do grupo, segue os princípios da lei universal 

da ação e reação e se movimenta com consciência nas esferas espiritual, moral e 

ética que norteiam a vida em comunidade. As leis da Deusa são as leis universais 

que respeitam acima de tudo a preservação da vida e a harmonia com o meio 

ambiente. As mulheres que praticam os ensinamentos dessa tradição sabem da 

responsabilidade em contribuir com o restabelecimento do equilíbrio, dentro e fora 

de si mesma, no nível pessoal e coletivo, no micro e no macro.

Segundo Shiva (1991), para que ocorram mudanças no cenário atual de 

destruição da Terra é imprescindível a recuperação do princípio feminino, o qual 

se baseia na amplitude, e consiste em recuperar na natureza, a mulher, o homem 

e as formas criativas de ser e perceber. Nesta perspectiva, compreende-se a 

natureza como um organismo vivo e a mulher como produtiva e ativa enquanto que 

no homem a recuperação do princípio feminino consiste em situar novamente a 

ação e a atividade em função de criar sociedades que promovam a vida e não a 

reduzam ou ameaçam.

A retomada do princípio feminino, apontado pela autora, pode ser vista nos 

espaços de reconexão ao Sagrado Feminino, construídos para relembrar-nos dos 

hábitos comuns nas antigas civilizações quando homens e mulheres sentavam-

se em roda, circunscrevendo o fogo, onde as antigas histórias e mitos eram 

contadasnas reuniões dos clãs em torno de uma fogueira; as mulheres dançavam 

em círculo na floresta em rituais da lua; os homens se reuniam nesse formato para 

partilharem a bebida, a comida e as histórias dos seus ancestrais para os meninos 

que acabavam de adentrar na idade madura e que se inseriam no novo grupo. A 
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reverência das mulheres às diferentes fases da lua, sobretudo da lua cheia, ocorria 

na formação em círculo para obtenção de conhecimento e renovação de seus ciclos 

assim como os ciclos do plantio e da colheita. De tal modo, a sacralidade dos 

círculos sempre fez parte dos momentos mais importantes das comunidades 

primitivas (FAUR,2011).

Diante disso, a mulher contemporânea encontra nas rodas do Sagrado 

Feminino um ambiente de acolhimento, de autocuidado, autoconhecimento 

e coletividade, visando a valorização da Mãe Terra. Por isso, entende-se que 

esses círculos funcionam como mecanismos ativadores de reconexão da 

mulher à natureza intuitiva e de “cura” de feridas guardadas em seus registros 

ancestrais, que na maioria delas permaneciam adormecidos, presos na escuridão 

da inconsciência. Portanto, na cultura contemporânea, os círculos do Sagrado 

Feminino têm se expandido à medida que uma mulher se reconecta promove 

mudanças nos núcleos a que pertence, nas redes a que está inserida. Uma mulher 

desperta reconhece a responsabilidade de ajudar outras pessoas a despertarem 

também e, consequentemente, novos círculos de transformação são abertos.

Nesse sentido, a presença de uma mulher consciente no núcleo familiar, 

social, empresarial, político, acadêmico afeta todos que se relacionam direta 

e indiretamente com ela. A construção dessa teia ocorre gradativamente, sem 

competição, sem disputa, combate, violência, exigências, reivindicações nem 

dominação. Mas à nível harmônico, conforme é fornecido o espaço necessário 

para cada um poder expressar a sua existência. Este é o movimento natural de 

uma mulher que se reconhece como representante da Deusa na esfera terrestre, 

conforme apresenta os princípios norteadores do culto à Grande Mãe, onde a 

criatividade, o cuidado e a liberdade dentro do respeito mútuo são os alicerces da 

sabedoria na vida em coletividade (FAUR, 2011).

Com isso, encontram-se diferentes tipos de rodas do Sagrado Feminino, 

embora todas elas tenham esses mesmos objetivos. Para disseminar tais 

conhecimentos é importante explanar algumas delas, como as rodas de mulheres 

que se encontram no primeiro dia da lua cheia, para a Benção Mundial do Útero, 

uma roda de meditação direcionada para a conexão com o seu útero, independente 
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de tê-lo ou não fisicamente. Nesse encontro, a facilitadora traz estudos da influência 

da lua sobre a mulher, seus ciclos e sua esfera fisiológica, impulsionando as 

mulheres da roda nesse processo de autoconhecimento. Elas se reúnem no mesmo 

horário em que milhares de outros grupos estão reunidos, todos com o intuito de 

entrarem em contato com o seu feminino, na conexão terra-ventre-lua. O horário é 

sincronizado de acordo com o momento de maior influência energética da lua sobre 

o planeta e todas são orientadas durante a meditação pela facilitadora, conhecida 

como Mãe Lua (moon mother).

Nessas rodas, ocorre a religação da mulher à consciência do seu ventre 

e seu corpo com a Terra e com a Lua; a retomada do seu poder de mediadora, 

compreendendo a sua função na co-criação. Além disso, promove a liberação 

de antigos padrões energéticos que se instalam desde a menarca, pela forma 

distorcida que a sociedade se relaciona com o sangue menstrual e da própria 

repetição de discurso que as mulheres manifestam sobre seus ciclos e, por 

conseguinte, transferem como herança para suas filhas. Além de liberar traumas 

emocionais resultantes de relações sexuais abusivas que ficam armazenadas no 

útero de cada mulher e que podem gerar miomas, cistos e outras somatizações. 

Então, em cada círculo pode-se discorrer sobre uma temática, diferentes caminhos 

que levarão ao mesmo objetivo de reconexão ao Feminino Sagrado.

Assim, no processo de religação com o feminino, Shiva (1991) aponta para 

o ecofeminismo enquanto representante nesse caminho de mudança no cenário 

contemporâneo que sustenta o ideal de defesa da natureza e das mulheres. Essa 

abordagem identifica no sistema patriarcal a origem da catástrofe ecológica atual, 

tendo sido a natureza e as mulheres, ambas relacionadas à reprodução da vida, 

o alvo das agressões desse sistema. Nos encontros promovidos dentro desse 

movimento, amplia-se a consciência da mulher no reconhecimento do seu potencial 

ativo, e trazem reflexões sobre o uso abusivo da terra e dos recursos naturais, 

compreendidos equivocadamente como recursos inesgotáveis.
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CONSDERAÇÕES FINAIS

Pode-se constatar que através dos círculos desenvolvem-se os rituais e 

passagem de conhecimento ancestral, são nas rodas que as mulheres se acolhem, 

se apoiam e se curam. O círculo sagrado é contínuo e sempre estará gerando frutos 

às próximas gerações, representando os ciclos de plantio, de colheita, os círculos 

das gestações e seus movimentos de transformação. As rodas possibilitam às 

mulheres resgatarem sua conexão com os elementos da natureza, celebrarem 

as mutações presentes nos ciclos de cada ano, ascendendo e revivendo a 

aproximação e comunhão com os cuidados à Grande Terra e à Mãe. E com 

essas mudanças dos conteúdos do patriarcalismo para a nova (e antiga) visão de 

comunhão dos princípios feminino e masculino, base da estrutura e pensamento 

matricial, a sociedade se encontra em diferentes processos de transformação.

Que transformações um movimento como esse pode promover para 

a sociedade contemporânea? O cenário contemporâneo tem apresentado 

modificações apesar de se manifestarem discretamente, o empoderamento 

feminino, na valorização do sagrado, vem cursando uma trajetória que estimula as 

próximas gerações a construírem uma nova realidade social, ambiental e política. 

Essas mulheres encontraram um solo fértil enraizado nos preceitos da antiga 

tradição mesmo nas áridas regiões em que estavam fincadas.

A partir desse encontro com o sagrado, mesmo no entorno contemporâneo 

industrializado, elas podem restabelecer as antigas formas de se relacionarem com 

a natureza, e sem que precisem retornar aos modos de vida comuns no Paleolítico, 

é possível, no contexto atual, a religação com os seus princípios fundamentais, 

tanto pelo reconhecimento das diferenças em relação ao tempo do seu corpo, dos 

seus ciclos, abrindo espaço para a expressividade de seu modo de pensar e agir, 

como pela valorização de suas potencialidades que estão em consonância com 

a sua criatividade e intuição, intimamente ligados aos ciclos e fases da lua e do 

período de cada mulher.

A posição de agente-construtora dessa mudança mobiliza outras mulheres e 

homens na busca por esse reencontro. Portanto, os círculos de mulheres passam a 

se solidificar e ganhar novas proporções. A aliança estabelecida em cada encontro 
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vibra e ressoa nos núcleos sociais dos quais elas participam, modificando em 

cadeia os espaços a que pertencem, suas famílias, amigos e o próprio ambiente 

profissional. Assim, o nascimento dessa nova consciência possibilita a renovação 

das antigas práticas, as quais são reajustadas de acordo com cada sociedade 

e conforme aponta o cenário atual de globalização, se adaptando ao contexto e 

realidade desse século.

É necessário que a comunidade entenda que esses movimentos atravessam 

um processo de autoconhecimento ou de retomada às antigas religiões de culto 

à Deusa e ao feminino. Antes disso, é fundamental que sejam desmistificados os 

conceitos sobre o paganismo, as distorções do culto ao feminino, as nomenclaturas 

e significados dos sistemas patriarcal e matriarcal e suas diferentes variações. Por 

isso, torna-se imprescindível um maior esclarecimento que se estenda para além 

do campo acadêmico e das próprias participantes das rodas de encontro com o 

sagrado, pois por desconhecimento, mulheres e homens se afastam cada vez mais 

de si por terem formulado um conceito sobre esses círculos que parecem muito 

distantes de sua realidade. Assim, a sociedade permanece alheia aos movimentos 

que foram explanados aqui, por estar completamente imersa no sistema robótico 

de alienação, e dessa forma, muitas mulheres se distanciam de tais práticas de 

reconexão com o feminino para atenderem às solicitações do sistema patriarcal.

Cabe, pois, maiores estudos e aprofundamento de pesquisas como estas 

a fim de se explanar e clarificar sobre o retorno ao Sagrado Feminino, sabendo-se 

que este se faz presente nas manifestações mais simples da vida diária, como na 

auto-observação, em momentos de silêncio, nas suas relações interpessoais e com 

a natureza, ao cuidado consigo mesma, com seu corpo, sua sexualidade, dando 

espaço para ouvir as necessidades do seu corpo, em cada período de seu ciclo. O 

encontro com o Sagrado Feminino além disso, é evidenciado na reconstrução de 

uma sociedade que pensa no coletivo e na interligação entre todos os seres, a partir 

de uma perspectiva ecológica e sustentável.

Dessa forma, os Círculos do Sagrado Feminino além de englobarem os 

princípios de movimentos ambientalistas, possibilitam esse lugar de escuta, que 

cada uma começa a desenvolver para si própria através do regresso ao seu interior 

e ao seu ritmo, como também da escuta do outro, esse outro que exerce em 
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conjunto o seu papel na rede. Portanto, o retorno ao feminino reflete na conexão 

das mulheres, uma a uma, ao seu espaço de sagrado, no movimento de honrar não 

somente seu ventre, como o ventre de onde veio e o ventre que habita, o da Grande 

Mãe.

Nesse sentido, esta pesquisa foi apenas um início sobre os estudos da 

reintegração com nossas raízes, no trabalho de “cura” do nosso feminino e 

masculino, através das rodas de comunhão com nossa força e sabedoria ancestral. 

Assim, os círculos do feminino para mulheres contemporâneas buscam reconectá-

las e relembrá-las de sua natureza e estreita ligação à terra, a Terra, Pachamama, 

por meio do processo de autoconhecimento e revalorização â vida e à natureza 

dentro e fora do seu corpo. Essa redescoberta do Sagrado Feminino aponta para 

reflexões sobre a importância das deusas e das mulheres na origem e na evolução 

histórica, cultural, social e espiritual da humanidade, sobretudo para a ativação 

dessas lembranças na humanidade a fim de se promoverem mudanças no cenário 

contemporâneo.
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INTRODUÇÃO 

A velocidade da expansão da agricultura e destruição dos ecossistemas 

naturais aliados a tecnologias genéticas, mecânicas e agroquímicas tornaram-se 

fatores primordiais na reconfiguração da biosfera. As monoculturas dominam mais de 

80% das terras agrícolas e são uma das maiores causas das mudanças climáticas, 

degradação do solo, esgotamento hídrico, desmatamento e da crescente perda da 

agrobiodiversidade (ALTIERI; NICHOLLS, 2020). 

É um paradoxo que as tecnologias pensadas para melhorar a vida e alimentar 

as pessoas estão transformando o planeta em um local menos hospitaleiro a vida 

humana e animal. Estas perturbações causadas pela intensificação do capitalismo, 

impactaram não somente o aspecto econômico e ambiental, mas também o aspecto 

social da humanidade, pois, se por um lado as revoluções tecnológicas provocaram o 

aumento de produtividade, por outro, romperam o metabolismo social com a natureza 

(BETANCOURT, 2020).

Em resposta a isso, a agricultura de base ecológica tem recebido atenção 

pelas práticas de baixo consumo e promoção de agroecossistemas harmonizados 

com a biodiversidade e serviços ecossistêmicos (JÚNIOR et al., 2019). A base para 

sustentação destes sistemas agroalimentares é sobretudo o solo, além de água, 

temperatura e luz. A exemplo, a concentração de nutrientes no solo influencia o 
18 Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de Rondônia e Mestrando em Solos e Nutri-
ção de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. cassiomoquedace@gmail.com
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crescimento da planta, enquanto o pH altera a aquisição desses nutrientes. Em 

sistemas agroecológicos a biota do solo é determinante no suprimento de nutrientes 

e aptidão, logo, auxiliam na dinâmica de produção, além de contribuir com a 

resiliência da planta e/ou agroecossistema. Indo de encontro com os sistemas 

convencionais, os sistemas agroecológicos não dependem de fertilizantes sintéticos, 

os decompositores são responsáveis pela conversão da matéria orgânica do solo em 

nutrientes disponíveis para as plantas (JERNIGAN et al., 2020).

A agroecologia utiliza conceitos e princípios ecológicos para concepção e manejo 

dos agroecossistemas, onde insumos são substituídos por processos naturais, como 

ciclagem de nutrientes e controle biológico. Os princípios agroecológicos se adaptam 

a realidade operacional e socioeconômica de cada agricultor(a). A base destes 

sistemas é a diversidade, que por sua vez fomentam sistemas integrados e harmônicos 

com a natureza, potencializando os efeitos da biodiversidade na produtividade, 

como por exemplo, o uso eficiente da luz solar, da água, do solo e da regulação de 

plantas espontâneas. Nesse sentido, os agroecossistemas independem de insumos 

externos e dependem da eficiência dos processos biológicos, como por exemplo, 

fixação biológica de nitrogênio (N), solubilização de fósforo menos disponíveis no 

solo, atividade trófica dos organismos acima e abaixo do solo.

Das várias abordagens práticas de aplicação dos princípios agroecológicos que 

aumentam a matéria orgânica do solo, a fixação de carbono orgânico do solo entre 

outros serviços ecossistêmicos baseados no solo, têm-se os sistemas agroflorestais 

(SAF). Os sistemas agroflorestais estão presentes na paisagem agrícola em múltiplas 

formas, são sistemas antropogênicos milenares que potencializam sinergias entre 

árvores, culturas agrícolas e/ou presença de animais (MORETTI et al., 2020). Alguns 

sistemas utilizados nos trópicos que promovem a conservação do solo utilizando os 

princípios da agroecologia são os policultivos, as rotações de culturas e os plantios 

de culturas de cobertura (Figura 1).



327

Figura 1. Sistemas agroflorestais de agricultores familiares localizados na Amazônia 

Ocidental. A ... D = Sistemas sob diferentes arranjos e graus de manejo.

Fonte: Autores (2020)

PRÁTICAS DE MANEJO QUE PRIORIZAM O CUIDADO COM SOLO

Policultivos

São sistemas agroalimentares cultivados espacialmente com mais de uma 

cultura simultânea, que promovem complementariedade biológica, melhoria da 

eficiência no uso de nutrientes do solo pela sinergia micro-organismo – planta – solo 

(diversidade de alimento para biota do solo é diversidade de microorganismos no 

solo), regulação biológica de insetos e/ou plantas não desejáveis.

Rotação de culturas

É a diversidade temporal de cultivos, em geral, cereais seguidos de leguminosas. 

A cobertura do solo promovida principalmente pelas leguminosas fixadoras de 

N fornecem material orgânico com baixa relação C/N de uma estação para outra, 

melhorando a fertilidade do solo, ao mesmo tempo que a mudança das espécies 

interrompem os ciclos de vida de plantas espontâneas, doenças e insetos que possam 
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causar danos econômicos

Culturas de cobertura

Por exemplo, a utilização de plantas, como gramíneas leguminosas em estratos 

mais baixos contribuem para redução de erosão e fornecem biomassa para o solo. 

Além disso, a cobertura estabiliza a flutuação de temperatura, retém umidade no solo 

e suprime plantas indesejáveis, otimizando a produtividade do cultivo e melhorando 

a qualidade do solo.

Sistemas Agroflorestais

Os sistemas agroflorestais possuem os mais diferentes arranjos e grau de 

manejo associado com vários benefícios socioambientais, seguem alguns mais 

importantes na conservação do solo (Figura 2).

Figura 2. Sistemas agroflorestais de agricultores familiares localizados na 

Amazônia Ocidental. A ... C = Sistemas sob diferentes arranjos e graus de manejo. 

Fonte: Autores (2020)

Redução de erosão

A erosão do solo é uma problemática global que mais promove degradação 
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(FAO; ITPS, 2015). A erosão impacta no declínio de qualidade do solo, à perda 

dos principais constituintes, redução na capacidade de retenção de água, perda na 

camada superficial onde detém maior quantitativo de matéria orgânica e organismos 

do solo. A conversão de áreas nativas em áreas agrícolas tende a aumentar a 

erosão pela remoção da cobertura do solo, no entanto, os SAF em comparação as 

monoculturas melhoram a infiltração de água, aumentam a formação de agregados 

e reduzem escoamento superficial (MONTGOMERY; MATSON, 2007). O cultivo 

das árvores nos SAF forma barreira física contra erosão e pelo aporte de material 

orgânico da queda das folhas e galhos que cobrem o solo fornecem material para 

biota reciclar nutrientes. Além disso, a presença e renovação das raízes das árvores 

em subsuperfície fornecem insumos para a biota do solo, aumentando a atividade 

biológica dos engenheiros do solo, melhorando a estrutura e reduzindo erosão 

(KAMAU et al., 2017).

O não revolvimento do solo em SAF também favorece a estrutura do solo, 

possibilitando a formação de macroagregados estáveis. A estabilidade dos 

macroagregados relaciona-se não somente com o não revolvimento do solo, mas 

também com a presença de hifas fúngicas e exsudados das plantas e microorganismos, 

unindo as partículas do solo. Formação e estabilidade de agregados promovidos em 

SAF são importantes indicadores de resistência a erosão do solo (MUCHANE et al., 

2020).

Aumento dos estoques de carbono orgânico do solo

A diversidade presente nos SAF ou policultivos sem o uso de químicos associados 

as condições físicas adequadas do solo propiciam condições para o aumento dos 

teores de carbono orgânico do solo (COS) e estoque de carbono orgânico do solo 

(stock). O aporte de resíduos biodiversos proporcionado principalmente pelas 

árvores sob a superfície do solo impacta em uma biota do solo equilibrada e eficiente 

na decomposição de material orgânico e armazenamento de carbono. Além disso, 

condições físicas como macroagregados estáveis permitem que o COS fique ocluso 

e protegido dentro dos agregados, aumentando a permanência desse carbono no 

solo e evitando emissões para a atmosfera (SANTOS et al., 2019).
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Aumento de nitrogênio

Em SAF agroecológicos a tendência dos teores de N segue a lógica do COS, 

pois grande parte do N presente em solos tropicais é oriundo da matéria orgânica do 

solo (ULRICH; FROSSARD, 2014a). Árvores da família das leguminosas, fixadoras 

de nitrogênio, comumente presente em SAF são potenciais fontes de N, tanto 

para a planta fixadora quanto para as demais culturas do sistema. Além disso, a 

biomassa aportada ao solo por essas espécies de árvores contribui para o aumento 

das concentrações de N do solo, pois, há entradas no sistema via serrapilheira ou 

raízes e com processo de decomposição e mineralização, o N é adicionado ao solo 

e para a solução do solo, tornando assim, disponível para absorção das plantas. 

A presença dessas espécies nos SAF aumenta ainda, a produção de biomassa, 

alteram a composição microbiana, recuperam e ciclam nutrientes como fósforo, 

cálcio, magnésio e potássio nas zonas abaixo do enraizamento (AJAYI et al., 2011).

Aumento de fósforo no solo

A problemática na produção primária líquida por falta de Fósforo (P) disponível 

no solo é evidenciada sobretudo nas regiões tropicais (ULRICH; FROSSARD, 

2014b). Tornando a gestão deste elemento importante no contexto de produtividade 

e aproveitamento eficiente dos nutrientes. Os SAF aumentam significativamente a 

disponibilidade de P inorgânico no solo em comparação com as monoculturas. As 

rotas de aproveitamento em SAF pode acontecer com: i. mineralização de P ligado 

ao material orgânico; ii. com a transformação de formas menos disponíveis de P 

inorgânico em P orgânico disponível que é mineralizado; iii. com a metabolização P 

inorgânico pelas plantas em seus tecidos; e iv. com a ciclagem de volta ao solo e com 

o bloqueio de radicais de carbono orgânico em locais de sorção P (EDUAH et al., 

2020). Além disso, fungos micorrízicos arbusculares (FMA), comumente presente em 

SAF biodiversos desempenham papel crítico na absorção de P em frações menos 

móveis / acessíveis no solo (SOONVALD et al., 2020).

Como retrocitado, os SAF agroecológicos são altamente dependentes dos 

processos naturais, dessa forma, os teores de COS são importantes fontes energéticas 

para biota decompor material orgânico e retornar em forma de nutrientes para as 
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plantas. Este equilíbrio aporte/decomposição é importante dentro da dinâmica de 

SAF para uso eficiente dos nutrientes pela planta, estabilidade da produtividade e 

qualidade do solo em geral (BECKER et al., 2017).

PARA QUEM INTERESSA UM SOLO SAUDÁVEL? 

Para Primavesi (2016) o solo saudável é agregado, grumoso com um sistema 

de macroporos (pelo menos 10%) por onde entram e circulam ar e água, e as raízes 

podem penetrar. Ele é limpo de resíduos tóxicos ou metais pesados, e tem seus 

nutrientes em equilíbrio, de modo que as plantas que nele crescem são saudáveis, 

sem pragas e doenças e que produzem produtos de elevado valor biológico. O solo 

saudável reflete em alimento saudável, e hoje podemos afirmar que a agricultura 

familiar camponesa é a maior promotora de alimentos limpos baseados em um 

modelo de manejo do solo que visa o cuidado e conservação deles. 

Nessas propriedades o cuidado com o que é produzido não impacta só no 

interesse em comercializar produtos limpos, vem da necessidade e do cuidado com 

a alimentação da família. O que é produzido, é utilizado para o autoconsumo além da 

comercialização, que na maioria das vezes prioriza o comercio local. 

O conhecimento aplicado para o cuidado com solo é algo empírico, ou seja, 

baseado em sua experiência diária, na observação e muitas vezes do conhecimento 

adquirido a partir da vivência de seus pais, avós e etc. E é neste cenário que se torna 

importante o diálogo entre diferentes formas de produzir e organizar o conhecimento de 

diversos saberes, pois a imposição da ciência como forma absoluta de conhecimento 

significa, quando consideramos o sistema agroalimentar, a eliminação de milhares 

de saberes associados á prática de produção agrícola e pecuária, de adaptação de 

variedades agrícolas bem como o processamento de alimentos (GOMES & ASSIS, 

2013). O conhecimento deste grupo só será incorporado ao processo de elaboração 

do conhecimento agroecológico se ações de pesquisa e extensão forem realizados 

de forma participativa, por meio de um processo continuado de aprendizado de todos 

os envolvidos, isso, evidencia a importância do conhecimento dos agricultores sobre 

os agroecossistemas e de como esse conhecimento precisa ser considerado no 

manejo agroecológico do solo (CARDOSO & FÁVERO, 2018).
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A perda de uma variedade local de milho, por exemplo, é tão importante quanto 

a perda do conhecimento associado a ele, que é considerada um patrimônio para 

essa comunidade. Cada variedade adaptada e cada forma de manejo desenvolvida 

corresponde a um saber acumulado, que, atualmente é importante ferramenta para o 

desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis de produção e consumo, no entanto, 

em diversos contextos, são saberes excluídos e subordinados a uma lógica única de 

produção do conhecimento (PORTO-GONÇALVES, 2006)

Neste sentido, Altieri (2012) descreve cinco razões pelas quais devemos apoiar e 

incentivar a agricultura familiar: i. as pequenas propriedades rurais são mais produtivas 

e conservam a natureza; ii. são diversificadas; iii. preservam a agrobiodiversidade; iv. 

além de contribuírem para mitigação das mudanças no clima; v. e são a chave para 

a segurança alimentar e nutricional. 

A agricultura familiar é caracterizada como aquela em que a família, além de 

proprietária é também a mão de obra ativa no estabelecimento produtivo. Nela a 

gestão e a maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si vínculos de 

sangue ou de casamento. Os agricultores familiares se caracterizam por uma forma 

social específica de trabalho e produção, situada em um espaço geográfico definido 

e que consiste na interação de um grupo familiar, ligado por laços de parentesco, com 

a terra e com os meios de produção (SCHNEIDER, 2016). Visando principalmente 

uma política de crédito direcionada para este grupo, em julho de 2006 foi sancionada 

a Lei n° 11.326, art 3° definiu as diretrizes para formulação da Política Nacional da 

Agricultura familiar e os critérios para identificação deste público como:

Art.  3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor  familiar  rural  aquele  que  pratica  atividades  no  meio  rural,  
atendendo,  simultaneamente,  aos  seguintes  requisitos:  -  não  detenha,  
a  qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II – utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da 
renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. § 1o O disposto no 
inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio 
rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 
proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais [....] (BRASIL, 2006, p.1). 

Esta lei foi criada para garantir, além de identidade a esse grupo de trabalhadores, 
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garantir acesso a créditos de incentivo à produção e impulsionar a agricultura 

familiar, evitando assim a migração de muitas famílias para as cidades. Outra 

preocupação, era a caracterização em relação ao tamanho dessas propriedades, 

pois este, está diretamente ligado ao desempenho econômico destas propriedades. 

Estas informações reforçam que, a agricultura familiar se desenvolve em pequenas 

propriedades, mas são significativas suas contribuições, pois, pequenos aumentos 

de produtividade geram um grande impacto no mercado local e regional. O Censo 

Agropecuário do IBGE, de 2006, mostrou que:

[...] 84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem 
a grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, 
sendo que a metade deles está na Região Nordeste. [....] constitui a base 
econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; 
responde por 35% do produto interno bruto nacional; e absorve 40% da 
população economicamente ativa do país. [...] produz 87% da mandioca,  70% 
do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo  do Brasil. 
Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do 
rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país (MDA, 2007, p.3).

Portanto, é possível perceber a importante contribuição da agricultura familiar 

na atividade agrícola do país, sendo instrumento para geração de renda e modificação 

da realidade camponesa. A partir das legislações vigentes o agricultor foi inserido em 

um novo contexto de valorização econômica, em que a implementação de políticas 

públicas como PRONAF (Decreto - lei nº 1.946, de 28 de junho de 1996) foram 

fortalecidas e ampliadas objetivando 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 (LIMA et al., 2019)

No Brasil, a agricultura familiar está intrinsecamente vinculada à segurança 

alimentar e nutricional da população. Seu papel é fundamental, tanto no âmbito social 

quanto na produção de alimentos para o consumo interno, pois garante boa parte da 

segurança alimentar da população brasileira (SILVA, 2016). 

Segurança alimentar e nutricional das famílias camponesas 

De acordo com Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos “a Segurança 

Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 
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permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis” (ABRANDH, 2013). Considera-se 

que os países devam garantir a soberania alimentar, respeitando suas múltiplas 

características culturais, manifestadas no ato de se alimentar. Este foi reafirmado na 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional aprovada pelo Congresso Nacional 

e sancionada pelo Presidente da República em 15 de setembro de 2006. São três os 

pontos norteadores da segurança alimentar: a qualidade nutricional dos alimentos, 

incluindo a ausência de componentes químicos que possam afetar a saúde humana; 

os hábitos alimentares específicos de cada comunidade, de cada grupo social; e a 

sustentabilidade do sistema alimentar, ou seja, a contínua produção e presença de 

alimentos (MALUF & MENEZES, 2017) 

Portanto, o manejo agroecológico dos solos, que é realizado principalmente 

por agricultores familiares espalhados por várias regiões do país, representa enorme 

contribuição na conservação da natureza, tornando esse modelo de produção 

sustentável, socialmente justo e com impacto positivo na qualidade da alimentação 

do consumidor final. 

CONCLUSÃO 

A agroecologia vem ganhando espaço tanto nas salas de aula, quanto nas 

propriedades agrícolas. É cada vez mais visível o interesse dos agricultores em 

romper paradigmas e acreditarem em um formato de produzir comida diferente do 

hegemônico colocado atualmente, seja para agregar valor ao seu produto ou para 

melhorar a qualidade de vida de sua família. E é com essa perspectiva que o manejo 

agroecológico dos solos vem sendo adotado por meio das várias práticas de manejo 

que permitem conservar a riqueza e a biodiversidade dos agroecossistemas. 

 Essas práticas são milenares, e bastante difundida em vários lugares do mundo, 

porém é necessário que além do acesso à informação o agricultor tenha o incentivo 

e a valorização por meio de políticas públicas que permitam a produção de alimentos 

de forma limpa e sustentável. 
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O alcance da agroecologia tem papel fundamental na desconstrução da 

invisibilidade da agricultura familiar. É necessário evidenciar o protagonismo dos 

agricultores na soberania alimentar do país por meio de um sistema produtivo que 

proporcione alimentos saudáveis, acessíveis e que permitam aos povos tradicionais 

perpetuar sua cultura milenar de conservação da diversidade.
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INTRODUÇÃO

Este artigo visa, no decorrer do segundo semestre do ano de 2019 na disciplina 

de Seminário Integrador V, relatar uma pesquisa de cunho descritivo e exploratório 

sobre a horta de nossa colega Liliane, que há dois anos nos comtempla com suas 

experiências com sua horta que surgiu quando sua sogra veio residir com ela em 

Itaqui e houve a necessidade de ter a disposição temperos e hortaliças para o 

consumo da família de seis pessoas, por se tratar de zona rural a distância impedia 

de que se pudesse ir ao mercado sempre que fosse preciso, com o aumento da 

família, aumentou também o consumo e com isso os resíduos aumentaram e então 

a horta foi viável para a resolução deste problema, disponibilizando dados sobre a 

agricultura de subsistência da família Guedes no município de Itaqui-Rs.

Inicialmente, foi elaborada revisão bibliográfica sobre a temática e os conflitos 

sociais e socioambientais, objetivando identificar as relações de subsistência, 

economia e transição agroecológica local, com a finalidade de informar e favorecer 

a discussão acerca da temática. Por fim, relatamos como é feito o manejo de solo, 

adubação, compostagem e irrigação em uma horta domiciliar em pneus, visando 

enaltecer a valorização do trabalho familiar na produção de hortas e na reutilização 

de pneus. Constatou-se há o envolvimento da família na separação de resíduos 

orgânicos, na preservação ambiental e reutilização de materiais.

20 Trabalho construído no Curso Licenciatura em Educação do Campo, na Universidade Fede-
ral de Santa Maria.
21 Educação do Campo, Universidade Federal de Santa Maria, brag7sant3@gmail.com
22 Educação do Campo, Universidade Federal de Santa Maria, juditemassi@hotmail.com
23 Educação do Campo, Universidade Federal de Santa Maria, coffipamela@gmail.com
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DESENVOLVIMENTO

Esta pesquisa de campo tem como objetivo incentivar a prática da horta 
domiciliar dando uma visão de aprendizagem focada para o consumo saudável 
aliado a sustentabilidade familiar na produção de uma horta, abrangendo os 
campos de conhecimento tradicionais e científicos obtendo economia. A ideia 
da  horta domiciliar teve inspiração no conceito Cradle To Cradle24 e surgiu pela 
necessidade de um alimento mais saudável, acessibilidade de manejo e controle dos 
canteiros, principalmente pelo amor a terra que foi aflorada quando a Liliane cursou 
uma disciplina de agronomia e de vários cursos online direcionados a produção 
domiciliar agregando o uso de pneus e o reaproveitamento de todo orgânico 
usado na cozinha. Então foram feitas três perguntas para embasar a pesquisa. 

Qual a importância de uma horta pra tua vida? 

Como você se sente quando vive a horta?

Você reconhece a união familiar neste projeto?

Assim a Liliane faz um resgate de todo o processo de montagem dos canteiros, 

a dedicação na organização visando bons resultados, onde a rega é feita pelo filho 

João Lucas de oito anos, o descarte de resíduos da cozinha da avó Susana de 69 

anos é feita pela neta Maria Eduarda de 13 anos, o esposo quando pode colabora em 

recolher os pneus em oficinas da cidade e resta ao avô João Carlos a contribuição 

com seu conhecimento, contemplar a horta, se deliciar com a produção tendo em 

vista que tem restrições de saúde tornando-se uma terapia para toda a família, 

pois envolve a todos, proporcionando momentos felizes, onde colhem temperos, 

hortaliças, abóboras, pepinos, moranguinhos, cebolas, beterrabas, tomates entre 

outros.

“O objetivo de uma agricultura sustentável deve ser o de envolver 
o manejo eficiente dos recursos disponíveis, mantendo a 
produção nos níveis necessários para satisfazer às crescentes 
aspirações de uma também crescente população, sem degradar 
o meio ambiente” (FAO, 1989).

Os canteiros foram projetados dentro de pneus, conferindo uma maior 
24 Expressão usada na análise de ciclo de vida para descrever o processo linear de extração, 
produção e descarte.
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facilidade de manutenção e proporcionando a vó Suzana um acesso melhor, pois 

tendo a altura de um metro a mesma não precisa abaixar-se para que colha o que 

precisa da horta da família.

Esta horta domiciliar pode ser considerado no padrão Circular Cradle to Cradle 

(C2C), que é uma expressão usada na análise de ciclo de vida para descrever o 

processo linear de extração, produção e descarte quando os recursos são geridos 

em uma lógica circular de criação e reutilização, em que cada passagem de ciclo 

se torna um novo ‘berço’ para determinado material. LACERDA, FD essa forma, o 

modelo linear é substituído por sistemas cíclicos, permitindo que recursos sejam 

reutilizados indefinidamente e circulem em fluxos seguros e saudáveis – para os 

seres humanos e para a natureza.

Diante do exposto, para Abramovay (2015), além de a circularidade ser uma 

relevante inovação contemporânea, beneficiando a economia como um todo, ela 

promove um rumo promissor para o crescimento e desenvolvimento econômico, 

pois reduz a dependência do país com os produtos primários.

A economia circular tem a ambição de transformar este sistema para que 
tanto os nutrientes biológicos, como os nutrientes técnicos que compõe a 
riqueza sejam permanentemente não apenas reciclados, mas revalorizados 
ao longo dos processos produtivos. (...) preconizam uma economia não 
apenas menos danos, mas regenerativa tanto dos ecossistemas como dos 
tecidos sociais que tem sido sistematicamente destruído pelas formas atuais 
como se obtém riqueza (ABRAMOVAY, 2015, p.3).

CONCLUSÃO

Conforme as respostas do questionário a horta familiar desenvolve um 

papel fundamental bastante importante, reforçar o convívio familiar, estimula 

alimentação saudável é uma terapia e também amplia o conhecimento e preserva 

o meio ambiente. Deste modo, unimos estas questões para realizar essa pesquisa, 

proporcionando assim uma troca de experiências, pois alguns de nós já tiveram 

horta e assim contribuiu para o aprendizado.

Desse modo o artigo em questão fez uma reflexão sobre estamos usando 
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nossos recursos, como estamos vendo o mundo, se estamos evitando desperdícios. 

Sabemos que ano após ano novos conceitos surgem de como devemos tratar do 

nosso planeta, alguns ficam outros só e uma moda do momento, mas o que sabemos 

mesmo e que se continuarmos consumindo nesse ritmo atual, não haverá planeta 

para atender toda essa demanda, e nesse contexto de aumento do consumo que a 

credle to credle ganha cada vez mais essa relevância.

Conclui-se que a formação de bons hábitos alimentares e a construção de 

novos valores, a melhorias na qualidade de vida e uma alternativa eficaz, pois 

transforma hábitos como na destinação correta de resíduos que resulta em benefício 

para o meio ambiente, promove uma reflexão sobre a responsabilidade ambiental.

ANEXOS 1:

Fonte pessoal: As autoras.

O início de tudo! Preparação dos canteiros usando pneus descartados.

COMPOSTEIRAS:



342

Local pra armazenar resíduos os resíduos, onde acontece a decomposição orgânica 

produzindo adubo de baixo impacto ambiental.

CANTEIROS:

Os pneus foram organizados em fileiras e de três em três a uma altura de um metro, 

após foram preenchidos com terra, pedras nas laterais propiciando o armazenamento 

de agua e adubo produzido previamente produzido em composteiras utilizando todo 

o resíduo de manutenção de jardim sobras da cozinha, e após é feito o plantio de 

mudas ou sementes e previamente em composteiras.



343

PRODUÇÃO:
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INTRODUÇÃO   
          

 De acordo com as últimas estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, em 2015, 101.854 pessoas viviam em situação de rua no Brasil (IPEA, 

2016). Apesar das dificuldades em quantificar esta população, somada à falta de 

interesse público, sabe-se que as mulheres são a minoria. A população de rua 

sofre preconceito, discriminação e muitas formas de violência, tendo seus direitos 

sistematicamente ignorados pela sociedade e pelo poder público. Segundo a cartilha 

“Direitos das Pessoas em Situação de Rua”, do MPDFT, “as ações desenvolvidas pelo 

poder público devem alcançar a emancipação individual, como forma de resgatar a 

cidadania, promover direitos fundamentais e estimular a observância de deveres.”

  A vulnerabilidade social e a invisibilidade proveniente da vivência de rua têm 

efeitos marcantes na saúde mental. Nesse contexto, o seximo institucionalizado que 

coloca o corpo da mulher como objeto de exploração também está presente nas 

relações vivenciadas na rua. A vida na rua requer enfrentamentos cotidianos frente 

a situações como a violência e o uso de substâncias e essas situações certamente 

impactam de forma diferente homens e mulheres. Destacam-se questões como a 

maternidade, contracepção e violência sexual como desafios que as mulheres nas 

ruas vivenciam constantemente. Tradicionalmente, estudos e práticas de saúde 

mental focam no indivíduo de forma isolada. No entanto, a Psicologia tem retomado 

antigas concepções sobre o ser humano como integrante da natureza, ao invés de 

uma criatura isolada e acima de suas leis (CARVALHO, 2013). A Ecopsicologia sugere 

1 Psicóloga pela Universidade de Brasília. Email: cavalcanti.all@gmail.com
2 Psicóloga pela Universidade de Brasília. Email: beatrizscandiuzzi@gmail.com
3 sicóloga pela Universidade de Brasília. Email: juliat.maciel@gmail.com
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que há uma interdependência entre o bem-estar planetário e o pessoal, de forma que 

o sujeito desconectado da natureza não consegue atingir seu potencial de qualidade 

de vida (NORTON, 2009). 

 Há estudos que evidenciam benefícios à saúde proporcionados pelo contato 

com a natureza, como a redução da pressão cardiovascular, dos níveis de cortisol 

e da frequência cardíaca (TWOHIG-BENNET; JONES, 2018), sintomas físicos 

relacionados a  estresse e ansiedade. Sabe-se dos efeitos terapêuticos de praticar a 

jardinagem, e até mesmo de comparações entre a saúde mental do indivíduo que vive 

na cidade e aquele que habita no campo, sendo o primeiro mais afetado negativamente 

(LEDERBOGEN et al., 2011). O entendimento de que somos ligados à teia da vida 

é um construto interdisciplinar, também traduzido como “cidadania planetária”. Este 

termo remete à ideia de que a real compreensão do valor da natureza leva ao seu 

maior cuidado, preservação (ZANETI, 2017). 

A Agroecologia faz parte da cidadania planetária: o “prezar pela vida” se dá 

inicialmente cuidando do solo. Um solo saudável gera plantas sadias, de alto valor 

biológico e com necessidades baixas de defensivos agrícolas. Por sua vez, as 

pessoas que se alimentam dessas plantas obtêm tanto benefícios físicos quanto 

mentais. “Solo sadio, planta sadia, homem sadio” (PRIMAVESI, 2016). Se somos 

seres holísticos e vinculados à saúde da Terra como um todo, o cuidado com o meio 

ambiente é também uma maneira de praticar o cuidado com a sua comunidade e, 

por consequência, consigo mesmo. Refletindo sobre estas dinâmicas de cuidado e o 

empoderamento, surgiu o Projeto Aroeira, fruto de um estágio em psicologia clínica 

na Universidade de Brasília. 

O nome faz alusão às características de resistência associadas à planta 

conhecida como Aroeira ou Pimenta-Rosa, que parecem combinar bem com a 

resiliência necessária na vida nas ruas, além de ser muito associada aos ciclos 

femininos. Inicialmente formado por três graduandas em psicologia, o objetivo do 

projeto foi unir conhecimentos de saúde e meio ambiente para realizar oficinas 

de plantio que promovessem a aprendizagem com a natureza e fossem fonte de 

empoderamento para todas as envolvidas. Nosso objetivo é promover um ambiente 

de convívio, de contato direto com a natureza e seus ciclos, mesmo que em um meio 



347

altamente urbanizado; estimular a apropriação desse espaço, o cuidado de si e do 

outro (plantas, espaço, colegas) e o empoderamento da população para a utilização 

das plantas para suas diversas necessidades. Acreditamos que, através do cuidado, 

autonomia e o prazer das atividades, é possível contribuir para a ressignificação da 

lógica patriarcal de dominação e exploração dos nossos corpos e territórios. 

Este último aspecto é simbólico para o ecofeminismo, no qual se afirma que 

a destruição ambiental provém da mesma mentalidade machista que nega o direito 

da mulher ao próprio corpo e sexualidade, pois em ambos os casos se reforçam 

sistemas de dominação e poder do capital como autoridade maior (SHIVA; MIES, 

1997). Segundo Vandana Shiva, ao desafiar este paradigma patriarcal, estamos 

sendo leais com as futuras gerações, com a vida e o próprio planeta. Escolhemos o 

Setor Comercial Sul, um dos principais centros comerciais e empresariais de Brasília, 

como área inicial das ações do coletivo.

 É um território muito movimentado, com um intenso fluxo de pessoas que 

circulam pelo comércio, trabalham na região e também pessoas em situação de 

rua. Há muitos problemas de saúde e de segurança, como o tráfico e abuso de 

drogas, sobretudo do álcool e do crack. É também lá que se encontra um Centro de 

Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas, o CAPS AD III. Como grande parte das leis 

brasileiras, bonitas no papel e muitas vezes distantes da realidade, o Decreto Federal 

nº 7053/2009 instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. 

 As diretrizes das políticas para essa população são:

 Art. 5o  São princípios da Política Nacional para a População em Situação de 

Rua, além da  igualdade e equidade:

 I - respeito à dignidade da pessoa humana; 
II - direito à convivência familiar e comunitária; 
III - valorização e respeito à vida e à cidadania; 
IV - atendimento humanizado e universalizado; e 
V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, 
idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com 
atenção especial às pessoas com deficiência. Destacam-se, 
ainda, algumas diretrizes dessa política, com as quais se alinham 
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as ações do coletivo Aroeira: 
 Art.  6o  São diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de 
Rua: (…) 

VI - participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns 
e organizações da população em situação de rua, na elaboração, 
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; 
VII - incentivo e apoio à organização da população em situação de 
rua e à sua participação nas diversas instâncias de formulação, 
controle social, monitoramento e avaliação das políticas públicas; 
VIII - respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento 
das potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, 
desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas 
públicas; 
IX - implantação e ampliação das ações educativas destinadas 
à superação do preconceito, e de capacitação dos servidores 
públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento 
deste grupo populacional; e
 X - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços 
públicos. 

Acreditamos que a contato com a natureza, de diferentes maneiras, pode 

ser importante fator de promoção de saúde, bem estar e autonomia, uma vez que 

melhora o ambiente, o território, além de habilidades como cuidado, responsabilidade, 

convivência entre a comunidade e conhecimentos de técnicas do cultivo. Pode ser 

também importante fator de redução de danos e mesmo de tratamento para pessoas 

usuárias de substâncias químicas. Assim, buscamos ampliar o cuidado nesse território 

de maneira mais integral. Plantar na cidade é, primeiramente, promover a integração 

entre a natureza e o concreto, além de ser um serviço ambiental. O solo fica mais 

permeável, evitando alagamentos, o microclima local é amenizado, reaproveitam-se 

resíduos e a biodiversidade, assim como conservam-se a água e o solo. 

Mas também o sujeito se beneficia amplamente: sabe-se da origem e da 

procedência das plantas consumidas. Gasta-se menos com a compra de alimentos 

e remédios, estimula-se a atividade física e o estresse é reduzido. Além disso, laços 
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entre a comunidade são fortalecidos e alimentos são disponibilizados para quem 

não teria acesso a eles de outra forma. Em resumo, plantar no ambiente urbano é 

uma questão de empoderamento de todos que lá residem. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). Na rua, plantar em comunidade também significa deixar, ao 

menos temporariamente, de se envolver em outras atividades que podem gerar risco 

e aumentam as vulnerabilidades às quais essas mulheres estão sujeitas. Além disso, 

é uma possibilidade de fortalecimento de laços com outras mulheres com um objetivo 

em comum - o cuidado, consigo e entre si.

 

METODOLOGIA 

As atividades do Projeto Aroeira ocorreram entre os meses de agosto de 2018 

e janeiro de 2019, e foram realizadas com a participação de coletivos, dos moradores 

do território, de transeuntes, dos pacientes e alguns funcionários do CAPS AD  III 

(Centro de Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas).

A  primeira  ação  desenvolvida  foi  a  oficina  artística,  na  qual  pneus  e  os  

muros  dos  canteiros  foram pintados e decorados, com a participação ativa de cerca 

de 15 pessoas em situação de rua e frequentadores do CAPS. A ação provocou o 

interesse dos que passavam no local, e possibilitou convivência e conversas sobre 

as experiências  com  o  plantio  das  mulheres  que  ali  estavam.     

       O  primeiro  canteiro  foi  feito  em  frente  ao  CAPS – também  importante  

lugar  de  convivência  dos  moradores,  conhecido  como a  Cracolândia  do  Plano  

Piloto, Garagem ou, ainda, como é chamado de forma pejorativa, “Buraco do Rato”. 

Alguns dias depois, foi realizada a primeira ação de plantio nos pneus, no canteiro 

em frente ao CAPS. Escolhemos plantar primeiramente em pneus (figura a) para 

verificar o interesse das pessoas pela atividade e ver como se daria o plantio de 

mudas em um local tão urbanizado, poupando algum tempo de preparo do solo. 
 



350

Figura a

Fonte: autoras. 

         

Por se tratar de uma região urbana com alta circulação de pessoas, foi necessária 

limpeza do espaço do canteiro, para recolhimento dos diversos tipos de lixo presentes 

nos locais. Em seguida, foram plantadas diversas mudas: manjericão,  hortelã, 

levante, babosa, alface, boldo, capim - santo, capuchinha, calêndula, cebolinha, 

dentre outras. Foram priorizadas PANCs e plantas medicinais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Uma  das  premissas  das  quais  partimos  para  concretizar  as  ações  foi  a  

necessidade  absoluta  de engajamento e participação da comunidade local - sem a qual 

não seria possível atuar sobre o território. Apesar  das aparentes dificuldades - como, 

por exemplo, conseguir uma autorização para trabalhar os canteiros - entendemos 

que, sendo do interesse  da população que  lá frequenta, seria possível realizar essas 

ações como uma construção conjunta entre universidade, coletivos e população. 

A liderança popular do coletivo Tulipas do Cerrado, Juma Santos, foi fundamental para 
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garantir o espaço de  manifestação  da  população  de  rua  e  promover  uma  interação  

positiva  e  segura  entre  os  coletivos  e  as pessoas presentes nas atividades. Juma 

atua há 17 anos como redutora de danos e sua presença nos auxiliou a reforçar os 

vínculos com as mulheres que conhecemos, além de conhecermos mais sobre suas 

histórias (figura b).

Figura b 

Fonte: autoras.

A cooperação foi marcante em cada etapa do projeto. Houve rotação das 

pessoas que estavam em cada dia - algumas  marcaram  presença  em  todos  os  

encontros  e  continuam  contribuindo  para  a  manutenção  dos canteiros. A média 

de participantes foi de 15 a 20 em cada encontro da atividade. Percebemos que o fato 

de estarmos na rua, fazendo atividades como plantio ou pintura, chama a atenção 

das pessoas, que logo se juntam para questionar e, frequentemente, colaborar.

Os momentos com tinta e de confecção de vasos a partir de pneus foram muito 

ricos (figura c).  
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Figura c

Fonte: autoras.
 

         A população pôde tornar concretas cores, imagens e frases significativas ao 
pintar os pneus e muros daquele ambiente. Uma dupla, que escreveu “Deus é amor”, 
acabou mergulhando na discussão sobre o gênero de Deus, e se não poderia ser 
escrito que “Deusa é amor”. A interação com as pessoas foi muito interessante. A 
atividade de plantar em conjunto proporcionou bons momentos de troca de saberes, 
de troca de ajuda e mesmo de silêncio para os que preferem. Várias pessoas já 
tinham muitos conhecimentos relacionados a plantios, em decorrência das mais 
diversas experiências. O contato com  a  terra  trouxe  à  tona  várias  memórias  e  
associações  com  esses  momentos.  Muitas  histórias  foram compartilhadas, as 
quais permitiram também ressignificar o plantio e sua importância, além de colocar em 
prática antigos  saberes.  Trocamos  várias  informações  sobre  técnicas  de  cultivo  
e  sobre  formas  de  usar  as  espécies cultivadas. Um rapaz recebeu uma proposta 
de emprego depois de demonstrar engajamento e interesse com a atividade.

Ao voltar no local, moradores de lá, lojistas, transeuntes, o segurança e o 
médico do CAPS, diferentes pessoas nos abordaram pedindo que continuássemos 
as ações na região. De alguma forma, novos olhares foram trazidos para essa região 
e para as pessoas que moram ali e que estão cuidando do espaço em que vivem. 
Isso resultou também na atenção midiática que foi importante para conseguirmos 
recursos para o segundo canteiro. Esperamos  algumas  semanas  entre  a  
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execução  do  primeiro  canteiro  e  a  do  segundo.  Além  de  pequenas adaptações 
circunstanciais, os princípios foram bem parecidos com o do primeiro canteiro, mas 
além do plantio, grafiteiros contribuíram deixando lindos desenhos no local, que 
remetem à natureza, à vida e a essa integração. Foram  incluídas  também  placas  
de  identificação  no segundo  canteiro.  Cerca  de  30  pessoas  ajudaram  no 
segundo dia de plantio e nem a chuva foi capaz de diminuir a empolgação dos que 
estavam com a mão na terra. Embora  tivéssemos  muitas  ideias  e  perspectivas  
no  início  do  projeto,  foi  um  ponto  fundamental  não chegar  com  nada  
construído  e  pronto,  e,  sim,  ter  uma  construção  coletiva  de  como  e  quando  
ocorreriam  as ações,  de  quais  plantas  seriam  colocadas  ali  de  acordo  com  
as  necessidades  apontadas  e  como  ocorreria  a manutenção dos jardins criados.  
 A  atividade  foi  terapêutica  para  nós  também.  Colocar  a  mão  na  terra,  
pegar  chuva  e  ver  tanta possibilidade de mudança. Ver que a capacidade de 
contribuir para os espaços que ocupamos está literalmente nas nossas mãos. Ver 
que cuidando da outra, cuidamos de nós também. Foi relativamente simples tornar 
uma das regiões mais menosprezadas do DF mais verde e mais viva e, assim, trazer 
vida para o lugar, para seus moradores e todos que o ocupam de alguma forma.
 Após essas primeiras atividades, o projeto se desenvolveu e acontece 
semanalmente até os dias atuais (dezembro/2020).

Figura d

Fonte: autoras
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Figura e

Fonte: autoras

CONCLUSÃO  

O projeto Aroeira tem sido grande fonte de aprendizado para nós - a busca 

de “ferramentas” para o bem viver nos desafia a sair da zona de conforto e buscar 

novos conhecimentos visando a transdisciplinaridade. As trocas de conhecimento 

sobre a realidade das mulheres na rua e sobre as plantas e seu cultivo saiu do 

âmbito acadêmico para uma realidade diária. As atividades proporcionaram a criação 

de vínculos, uma rede entre os coletivos e as pessoas que conhecemos. Sentimos 

a necessidade de ampliar estas trocas a partir de atividades mais voltadas aos 

contextos de vida das mulheres - atividades que estão em processo de elaboração 

desde o início de 2019. A partir das primeiras oficinas de plantio, buscamos fazer 

do projeto Aroeira uma ponte para que mais conhecimento sobre as plantas e seus 

usos voltados à redução de danos alcançassem mais mulheres - o que pode ser 

inclusive uma via de profissionalização das mesmas como redutoras de danos, em 

parceria com as Tulipas do Cerrado. A agroecologia e as dinâmicas de cuidado estão 

mais próximas do que inicialmente imaginamos: proporcionam a ressignificação da 

cidade pelos que nela residem, quem quer que sejam. Dessa forma, a agroecologia 

pode ser importante ferramenta de redução de danos e de promoção de saúde, 
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empoderamento. Os canteiros continuam ativos desde o início das atividades do 

Aroeira, e isto apenas com a participação daquelas e daqueles que se apropriaram 

desta proposta e consideram o local importante para si e as outras e outros. A natureza 

e seus ciclos têm nos inspirado a continuar nossas atividades, sempre focando no 

empoderamento que juntas podemos alcançar.
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