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Resumen 

 

A partir de la década de 1990 en Brasil, los movimientos sociales y organizaciones que representan los 

entonces llamados pequeños agricultores reformularon las categorías de identidad de sus 

representados, haciendo con que los términos agricultura familiar y campesinado formaran parte del 

discurso sociopolítico de esos segmentos. El primero fue una construcción conjunta envolviendo los 

movimientos sociales y el propio Estado, en la medida en que este pasó a usar el término agricultura 

familiar para elaborar las políticas agrícolas para esos segmentos. El segundo fue siendo reconstruido 

por el discurso académico y por los movimientos sociales conectados a la Vía Campesina. Pero, esa 

división, incorporada por los discursos sociopolíticos, presenta perspectivas de desarrollo rural que se 

aproximan y se diferencian al mismo tiempo.  
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Abstract 

 
From the 1990s in Brazil, social movements and organizations representing small farmers called then 

reshaped the identity categories on your represented, making the terms family farming and peasantry were 

part of sociopolitical discourse these segments. The first was a joint construction involving social movements 

and the state itself, in that it began to use the term family farm agricultural policies to prepare for 

these segments. The second was being rebuilt by academic discourse and social movements linked to the 

Via Campesina. However, this division incorporated by sociopolitical discourses, presents prospects for 

rural development approach and differentiate at the same time. 
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1. Introdução 
 
A agricultura brasileira apresenta uma complexa divisão entre agricultores e produtores rurais 

como sendo um desdobramento das formas históricas de produção e ocupação do espaço agrícola. 

Metodologicamente, é possível fazer uma divisão simplória entre uma agricultura de caráter 

patronal e outra de base familiar. A primeira apresenta-se mais ou menos  coesa, enquanto a 

segunda comporta uma diversidade muito grande de arranjos sócio-produtivos. 

Nos últimos anos, a atuação de movimentos sociais e sindicais levou o Estado a 

reconhecer a categoria agricultura familiar, bem como o estabelecer políticas específicas voltadas 

para este segmento. Assim, observou-se uma tentativa de inserção de uma grande parcela de 

agricultores de base familiar desfavorecidos pelo modelo hegemônico de desenvolvimento rural 

vigente. Embora as avaliações de tais políticas sinalizem para avanços significativos, especialmente 

do ponto de vista da inclusão social, apareceu nesse mesmo contexto um discurso político e 

identitário que resignificou o conceito de campesinato como categoria política. Assim, chegamos a 

questão principal que motiva esse artigo: Qual o significado das categorias agricultura familiar e 

campesinato na relação com os projetos de desenvolvimento rural no Brasil? Quando se fala em 

desenvolvimento rural na agricultura brasileira, metodologicamente, é possível pensar em dois 

horizontes: por um lado, o modelo produtivista hegemônico, baseado nas cadeias do agronegócio, 

na dependência em relação às agroindústrias, no uso de técnicas convencionais de produção 

tributárias do pacote tecnológico da chamada “Revolução Verde” e caracteristicamente marcado 

pelo uso predatório dos recursos naturais. Por outro, as perspectivas da agroecologia e a proposição 

de uma nova forma de produção e relação com a natureza e com o próprio mercado objetivando um 

equilíbrio socioambiental. 

Considerando a complexidade sociológica, que envolve a relação entre os discursos 

sociopolíticos dos segmentos envolvidos, o objetivo desse artigo é problematizar e discutir a 

relação entre as categorias agricultura familiar e campesinato em relação aos projetos de 

desenvolvimento rural que se apresentam na atualidade. Dessa forma o artigo está dividido em duas 

cessões: na primeira faremos uma discussão teórica acerca das categorias agricultura familiar e 

campesinato na teoria sociológica e sua utilização tanto na academia quanto nos movimentos 

sociais no Brasil; na segunda, faremos uma análise empírica da atuação de algumas organizações 

representativas dos agricultores de base familiar, buscando identificar nas lutas sociopolíticas as 

perspectivas de desenvolvimento rural existentes. 

 

2. Agricultura familiar e campesinato 
 

Tanto os termos “camponês” como “agricultura familiar” têm ocupado os discursos na atualidade. 

Essa discussão tem como orientação uma tradição de agricultura em pequena escala no Brasil  que,  

ao  longo  de  nossa  história,  teve  várias  definições.  Muitas  vezes  estes  termos  se 
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confundem, principalmente pela diversidade de categorias que são utilizadas para definir o que é 

camponês. Também, a heterogeneidade que abarca o conceito de agricultura familiar engloba 

diferentes perspectivas como as denominações empíricas, que variam segundo as regiões do Brasil, 

colono no sul, lavrador no nordeste, sitiante em São Paulo, e também as definições políticas como 

“agronegócio”, “campesinato” e “agricultura familiar” que variam de acordo com as organizações 

que representam a agricultura no país. 

Por tudo isso há uma dificuldade em definir o significado de “camponês” no Brasil. Em 

parte, o que dificulta a afirmação do conceito de campesinato no Brasil procede das análises de 

alguns autores que consideram como camponeses os agricultores que mantém uma relação mínima 

com o mercado, ou os produtores de subsistência. Entretanto, este conceito emerge nos últimos 

anos tanto através de movimentos que assim de denominam, como o Movimento Camponês 

Popular (MCP), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e a Via Campesina, para citar 

alguns, como em trabalhos acadêmicos. 

 
 

2.1 O conceito de campesinato: teorias clássicas 
 

Uma das definições clássicas mais utilizadas para a análise do campesinato é a de 

Chayanov (1981). Para este autor, o modelo camponês se define por três características principais. 

A primeira se refere a uma inter-relação entre a organização da produção e as necessidades de 

consumo; a segunda define o trabalho como familiar, não podendo ser analisado em termos de 

lucro, pois esta forma de trabalho não é quantificável; e a terceira característica é de produção de 

bens de consumo, ou seja, de valores de uso e não de troca. Ciro Flamarion Cardoso (1987, p. 56) 

retoma o conceito clássico de camponês por meio de quatro características básicas: o acesso estável 

à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante algum tipo de usufruto; o trabalho 

predominantemente familiar, o que não exclui o uso de força de trabalho externa, de forma 

adicional; a autossubsistência combinada a uma vinculação ao mercado, eventual ou permanente; e 

um certo grau de autonomia na gestão das atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que e 

quando plantar, como dispor dos excedentes, entre outros. 

O que torna Chayanov indispensável ao estudo do campesinato na atualidade, 

especialmente para analisar determinadas concepções e denominações dadas pelos próprios atores 

sociais envolvidos, é sua ideia de tratar o campesinato como um grupo diferenciado. Para este 

autor, o campesinato tem uma dinâmica específica que leva em conta a sobrevivência da família, 

ou seja, há um equilíbrio entre necessidade de consumo e capacidade de produção. Uma vez 

satisfeita a necessidade da família, o volume de trabalho pode diminuir. Como o objetivo principal 

do camponês não é o acúmulo de capital e sim a sobrevivência da família, a sua organização difere 

muito do modo como está organizado o trabalho na indústria, ou no que consideramos aqui como 

agronegócio. 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

4 

Lenin (1985) e Kautsky (1980) analisaram o campesinato sob a ótica do seu 

desaparecimento com o desenvolvimento do capitalismo. Para Lenin, uma das consequências da 

penetração do capitalismo no campo era o fato de que muitos camponeses se tornariam assalariados 

seja da indústria, seja das grandes fazendas que se formariam com a diminuição do número de 

camponeses. Muito embora, assistimos a uma diminuição significativa de pequenos produtores 

tanto no mundo como no Brasil, tanto a agricultura familiar como o campesinato se recusam a 

morrer. 

Na concepção de Chayanov, a remuneração do camponês se mistura à sua necessidade de 

consumo, pode não aparecer enquanto salário, ou dinheiro, mas está contido no suprimento das 

necessidades da família e nos investimentos que são feitos na unidade familiar para melhorar a 

produção. 

 
 
 
 

2.2 O conceito de campesinato: uma visão atual 
 

Jan Douwe van der Ploeg (2008, p. 39), que discute o processo de recampesinização, desenvolve 

o que considera uma nova definição da “condição camponesa”. Por essa condição camponesa, 

entende-se ver os camponeses atuais não somente sob a ótica do camponês tradicional ou do 

camponês que ficou à margem do desenvolvimento da agricultura, mas camponeses que se 

diferenciam também dos empresários agrícolas. Estes camponeses compõem um modo camponês 

de fazer agricultura. 

Para Ploeg (2006, p. 13), as noções tanto de campesinato como de agricultura camponesa 

estão reaparecendo na Europa. Se, durante um longo período, a discussão acerca do 

campesinato girou em torno de um dualismo clássico, de um lado fazendeiros capitalistas e de 

outros camponeses, Ploeg alega que agora presenciamos uma agricultura empresarial e esse 

fenômeno não é visto somente na Europa. Por outro lado, persiste ainda uma forma de agricultura 

denominada camponesa. Ambas as modalidades cabem dentro da agricultura familiar, por esse 

motivo, a discussão sobre campesinato é tão complexa. 

Ploeg (2006), então, traz uma perspectiva em que as diversas modalidades de produção 

são caracterizadas conforme categorias que levam em conta a finalidade dos produtos, a mão-de-

obra empregada e até mesmo os recursos necessários à produção. São três modelos ou modos 

de produção que temos hoje: uma agricultura capitalista, uma agricultura empresarial e uma 

agricultura camponesa. Além dos três modelos, o autor traz ainda uma quarta classificação 

relacionada a finalidade de sua produção. O primeiro modelo, é o da Produção Doméstica (PD), 

que tem por finalidade a garantia do auto-abastecimento e não há resultados de produção de base 

mercantil. A segunda é a Pequena Produção Mercantil (PPM), que tem também como objetivo a 

sobrevivência da família, mas parte da produção é comercializada. Apesar disso, recursos como 

terra, sementes, insumos, conhecimento e força de trabalho não são tratados como mercadoria. A 
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Produção Simples de Mercadorias (PSM) difere das duas primeiras porque tanto os recursos 

necessários à produção como o seu resultado são classificados como mercadorias. Já na Produção 

Capitalista de Mercadorias (PCM) todos os fatores envolvidos na produção são vistos como 

mercadoria. Outra diferença quanto à produção simples mercantil é que, nesta, o objetivo final diz 

respeito à obtenção de renda, que, na maioria das vezes, é utilizada para a reprodução da unidade 

de produção. Enquanto na produção capitalista de mercadorias, o objetivo é a obtenção de mais- 

valia. 

Segundo esta classificação, a pequena produção mercantil é tida como modo de produção 

camponês e a produção simples de mercadoria, como modo empresarial de produção. A primeira 

é também considerada como parcialmente integrada ao mercado, enquanto a segunda como 

completamente integrada. Por condição camponesa entende-se uma série de fatores que se inter-

relacionam e que garantem a reprodução do modo produção camponês, como a coprodução. 

“Coprodução é o incessante encontro e interação mútua entre homem e natureza viva e, de forma 

geral, entre o social e o material” (PLOEG, 2006, p. 22). 

No modo de produção camponês, o agricultor precisa obter maior resultado na sua 

produção, utilizando menos recursos (terra, capital para adquirir sementes, fertilizantes, etc.), pois 

estes, geralmente, são insuficientes. Também, conforme Ploeg (2006, p. 24), o trabalho é 

abundante. Neste caso, acrescento uma observação baseada na experiência vista em Santa Catarina. 

A mão-de-obra já não é mais abundante. Entre os anos de 1960 e 2010, o número de filhos no oeste 

de SC diminuiu consideravelmente, juntando a isso a migração dos jovens
3 

e o trabalho pluriativo, 

a mão-de-obra destinada aos serviços agropecuários decaiu consideravelmente. 

 
Ploeg (2006, p. 31), para demarcar a diferença entre o modo de produção camponês e o 

modo de produção empresarial, cita o exemplo da produção leiteira na Holanda. Para isso ele cria 

dois produtores fictícios e compara seus níveis de produção, o gasto de trabalho, os recursos e a 

renda final obtida. Sua constatação é de que, para a realidade atual da Holanda, seguindo seu 

exemplo, caberia o dobro de produtores se fosse utilizado o modo de produção camponês, também 

a geração de emprego produtivo e valor agregado seria o dobro. Muito embora isso não trouxesse 

um benefício substantivo para os padrões holandeses, para outros lugares essa diferença poderia ser 

decisiva para o desenvolvimento do meio rural. 

 

2.3 A discussão sobre campesinato  e agricultura familiar no Brasil 
 

A distribuição das terras no Brasil é um dos indicadores que caracteriza o modelo de 

campesinato que temos aqui. A primeira atitude dos colonizadores foi a divisão do território em 14 

capitanias hereditárias. Esse modelo, que privilegiou as grandes propriedades e os senhores de 

terras, se perpetuou através do nosso desenvolvimento, caracterizando uma precariedade na posse 

 

 
3 

Sobre isso ver os trabalhos de Stropasolas (2006) e Abramovay et al (1998) 
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da terra pelos pequenos produtores. Na região Sul do país, a distribuição em lotes menores se deve 

a uma nova forma de colonização em terras brasileiras, que foi a venda de pequenos lotes aos 

imigrantes europeus que aqui chegaram desde meados do século XIX até início do século XX. Já 

na região Nordeste, o predomínio do poder dos coronéis
4 

influenciou a distribuição das terras, uma 

vez que era prática expulsar os camponeses quando fosse do interesse do dono da propriedade. E é 

no Nordeste que se destaca a luta pela posse da terra na década de 1950 e 1960 com a formação das 

“Ligas Camponesas 
5 

”. Outros movimentos sociais se espalharam pelo Brasil neste momento 

histórico que antecede o golpe militar de 1964 e perdura até os primeiro anos deste regime, quando 

perseguição aos movimentos camponeses se torna mais intensa. Alguns deste movimentos foram 

mais abrangentes, como a lutas camponesas de Trombas e Formoso no estado de Goiás, a luta dos 

posseiros no Paraná, o movimento dos agricultores sem-terra do Rio Grande do Sul (MASTER) e 

as Ligas Camponesas (GOHN, 2003; AQUINO, 2005). Em relação ao movimento dos sem-terra no 

Rio Grande do Sul, a conotação “camponês” não foi utilizada, corroborando com a ideia de que no 

sul do país o conceito de camponês é usado há pouco tempo, ou seja, na última década. Segundo 

Porto e Siqueira (1994), o uso do conceito de pequena produção adotado nos anos 1970 tinha o 

intuito de desvincular o campesinato da luta de classe, já que o Estado estava controlando mais 

fortemente o desenvolvimento no campo com a adoção dos pacotes de modernização. 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, surgem novos movimentos sociais no 

campo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o 

Movimento das Mulheres Agricultoras, entre outros, que colocam em cena a problemática da 

distribuição de terras e a política agrícola para os “pequenos produtores”. Usa-se menos o conceito 

de campesinato ou pequena produção e mais a caracterização de cada movimento social, como 

sem-terra, assentado, pequenos agricultores. Mas é na última década do século que ocorre a adoção 

de um conceito genérico para designar esses agricultores, é a utilização do termo “agricultura 

familiar”. 

Ao mesmo tempo em que a definição de agricultura familiar pretende, de certa maneira, 

substituir o conceito de campesinato, com base na ideia de que, com o desenvolvimento do 

capitalismo no campo, para alguns autores, ou a mecanização, para outros, o termo campesinato, 

comumente entendido como relativo a uma agricultura de subsistência, já não corresponde à 

realidade do campo brasileiro, alguns movimentos sociais ligados à Via Campesina passam a 

denominar seus integrantes como “camponeses”, em uma clara referência ao conteúdo político do 

termo, na concepção levantada por Porto e Siqueira (1994). 

 

4 
A criação da Guarda Nacional, em 1831, delegou a senhores de terra, não somente poder político, mas 

também o título de coronel. Essa instituição foi extinta em 1918, mas o título de “coronel” como forma de se 

referir a senhores de terra, é usado até hoje em determinadas regiões do Nordeste do Brasil (PAULILO, 1998, 

p. 70) 
5 

As Ligas Camponesas se formaram no Nordeste do Brasil, mais precisamente em Pernambuco (depois em 

outros estados). Sua formação remonta o inicio do século XX, mas é na década de 1950 que elas ressurgem 

com mais força. 
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De acordo com Bernardo Mançano Fernandes (2004), a delimitação conceitual de 

campesinato é, sobretudo, um exercício político. Para ele não há como discutir tal conceito sem 

levar em conta duas perspectivas, a histórica e a teórica, sendo que a primeira refere-se à própria 

natureza do termo e a segunda à interpretação que se tem feito em relação à existência e 

perspectivas do campesinato. 

José de Sousa Martins, em Os camponeses e a política no Brasil (1981, p. 21-22), 

mostra que o conceito de campesinato foi utilizado no Brasil pela esquerda, principalmente durante 

a ditadura militar por meio da influência vinda dos países com governos de caráter socialista e que 

dava apoio aos revolucionários brasileiros. Usualmente, o tratamento aos pequenos produtores 

rurais era diferente nas diversas regiões do país, como já foi dito, sendo, por exemplo, caipira e 

sitiante em São Paulo, caboclo e colono no Sul, lavrador no Nordeste etc. 

Bernardo Mançano Fernandes define três paradigmas nos estudos do campesinato. O 

primeiro é o Paradigma do Fim do Campesinato, segundo o qual os camponeses seriam suplantados 

com o desenvolvimento do capitalismo. O segundo é o Paradigma do Fim do Fim do Campesinato, 

que diz que esses agricultores se reproduzem e se mantém através de uma postura de resistência às 

relações capitalistas. E o terceiro é o Paradigma da Metamorfose do Campesinato, no qual esse 

grupo se transforma numa nova forma de organização mais adaptada aos tempos modernos, 

denominada agricultura familiar. Vamos nos prender somente aos dois últimos, pois nos 

interessam particularmente para explicar a existência (e resistência) dos camponeses no Brasil. 

O Paradigma do Fim do Fim do Campesinato entende que a “destruição do campesinato 

pela sua diferenciação não determina o seu fim” (FERNANDES, 2004, p.1). Mesmo que o 

capitalismo destrua alguns aspectos do campesinato, cria novos para que ele não desapareça, pois, 

para o desenvolvimento do capitalismo, muitas vezes a exploração familiar da terra é mais 

importante que o assalariamento, contribuindo para o desenvolvimento regional. Esta perspectiva 

prevê o crescimento do número de camponeses pela política de reforma agrária ou a manutenção 

dos camponeses já existentes. 

Com relação ao terceiro paradigma, Fernandes (2004, p. 2) o considera como uma 

espécie de “terceira via” à questão do campesinato. Este paradigma, surgido nos anos 1990, 

“acredita no fim do campesinato, mas não no fim do trabalho familiar na agricultura. Desse modo 

utiliza o conceito de agricultor familiar como eufemismo do conceito de camponês”. Para 

Fernandes, esta noção passa uma ideia de conformismo e de imutabilidade, ou seja, o agricultor 

familiar se “conforma” com sua condição na escala capitalista, ignorando uma história de luta que 

permitiu sua continuidade e reprodução enquanto produtor familiar. Nessa perspectiva, há também 

uma classificação do agricultor familiar de acordo com o grau de desenvolvimento econômico de 

sua unidade produtiva, como o agricultor familiar consolidado, o agricultor familiar intermediário e 

agricultor familiar periférico. 
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A noção de agricultura familiar surgiu no Brasil recentemente, na década de 1990, mas se 

sua utilização é atual, enquanto categoria social ela não o é. Wanderley (2001, p. 21-22), 

questiona a ideia de atualidade desta referência enquanto uma nova roupagem para o que era 

definido como campesinato, assim a agricultura familiar sugere um agricultor mais moderno em 

oposição ao camponês tradicional. Se, na agricultura familiar a centralidade de sua existência está 

na família enquanto trabalhadora e gestora da unidade produtiva, a agricultura camponesa faz parte 

desta categoria, mas nem sempre a agricultura familiar torna-se camponesa porque traz 

especificidades no que se refere aos seus “objetivos econômicos, a sua experiência de sociabilidade 

e à forma de sua inserção na sociedade global” (WANDERLEY, 2001, p. 23). 

Para Nazaré Wanderley, mesmo que o agricultor familiar tenha se modernizado, utilizando 

as diversas tecnologias disponíveis no mercado e esteja inserido neste meio, ele ainda carrega 

traços camponeses, e ainda tem que “enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos, como 

porque, fragilizado, nas condições da modernização brasileira, continua a contar, na maioria dos 

casos, com suas próprias forças” (WANDERLEY, 2001, p. 52). 

Fernandes (2004, p. 3) destaca também, entre suas críticas, a visão de que o agricultor 

familiar periférico, entendido por muitos como o camponês, em oposição ao agricultor familiar 

consolidado, que representaria o agricultor familiar ideal, reproduz a lógica dicotômica de 

moderno/atrasado, desenvolvido/subdesenvolvido. Dessa forma, tantas discussões conceituais 

foram desenvolvidas para se chegar ao mesmo lugar. Essa diferenciação serve como propósito para 

acentuar a divisão entre os diversos movimentos camponeses e, consequentemente, as políticas 

públicas voltadas para o setor. A diferenciação, na visão Fernandes, não acrescenta nada a favor da 

classe de agricultores familiares ou camponeses. 

São estes paradigmas que definem as políticas públicas para o setor agrícola, ou 

especificamente, para a produção familiar. O conceito de agricultura familiar é o que tem 

determinado as políticas públicas nas últimas duas décadas. Desde que o PRONAF foi criado no 

início dos anos de 1990, ele tem sido a base de financiamento para os produtores familiares que são 

classificados conforme sua produção e rendimentos. Este programa é utilizado pelos agricultores 

familiares consolidados, os intermediários e os periféricos, pelas cooperativas e sindicatos que 

gerenciam os recursos e o utilizam como fator de barganha para obter vantagens dos agricultores. A 

convivência com o modelo capitalista se mostra como única alternativa possível, onde a “luta pela 

terra, a recusa ao assalariamento, a recusa ao produtivismo tornaram-se questões fora de moda, 

amplamente exploradas pela mídia. Lutar fora do espaço delimitado pelo capital é visto como uma 

coisa abominável” (FERNANDES, 2004, p. 3). 

Tudo isso não exclui o agricultor familiar consolidado da categoria camponês, já que ele é 

compreendido por sua base familiar. Para os movimentos sociais que tem maior proximidade com 

autores como Bernardo Mançano Fernandes e Horácio Martins de Carvalho, como é o caso do 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o caráter familiar é a referência que determina o 
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conceito de campesinato, mesmo quando há a necessidade de recorrer a trabalho assalariado 

esporadicamente ou continuamente, desde que não supere o trabalho familiar. Horácio Martins de 

Carvalho (2005), é contundente ao criticar a linha que vincula a agricultura familiar à sua relação 

com o mercado e à maximização do lucro em detrimento da reprodução desta unidade. Na sua 

teoria de campesinato, não exclui a vinculação parcial com o mercado, nem se refere ao 

campesinato apenas como modo de produção tradicional. O campesinato não representa um grupo 

pobre e resignado ou a lembrança bucólica de um viver no campo de décadas atrás. Mas também 

não pode ser comparado a um tipo de agricultura na qual o mercado capitalista dita as regras e em 

que os camponeses já não decidem sobre sua produção e modo de vida. A acumulação não é 

entendida aqui como negação de um modelo camponês, mas como mais uma forma para garantir a 

sua reprodução. 

 

 
3 - Agricultura familiar e campesinato: projetos diferentes? 

 
A partir das conceituações apresentadas no item anterior, o que será feito neste tópico é uma 

análise das representações sociais e políticas das entidades que representam o conjunto de 

agricultores de base familiar, cuja diversidade de condições socioeconômicas e culturais resulta na 

constituição de diferentes perspectivas políticas de desenvolvimento rural. Em linhas gerais, é 

possível perceber que, politicamente, as representações sociais dos agricultores de base familiar se 

identificam com dois projetos de desenvolvimento rural: a busca pela inserção no modelo 

produtivista convencional e um projeto cujo horizonte é a resignificação de um modelo camponês 

de produção. 

Metodologicamente, esta parte do trabalho foi feita a partir da análise da produção 

discursiva veiculada pelas principais entidades de representação dos segmentos familiares. Essa 

produção discursiva está presente nos jornais das respectivas entidades, nos folhetos informativos, 

nos sites e em notícias veiculadas por outros órgãos de informação, sendo parte produzida pelas 

próprias organizações e partes anexadas de outros veículos de informação. De qualquer forma, 

expressam a ação
6
política dessas organizações num campo de lutas em que, conforme informa 

Foucault (2002), os discursos são o objeto de disputa. Isso porque tais discursos estão dispostos na 

dinâmica das disputas políticas. Neste sentido, é preciso concordar com Bourdieu (1996, p.18), 

quando este alerta que o conteúdo dos discursos é elaborado a partir de um campo
7 

de disputas que 

leva os agentes a se posicionar e a se articular politicamente. Nesse caso, as perspectivas de 

 
6 

Isso porque, na acepção de Foucault (200), existe um conjunto de ações anteriores à própria divulgação dos 

discursos que são essencialmente políticas, pois, por trás de um determinado discurso existem escolhas, 

regras, procedimentos e intencionalidades que precisam ser consideradas. 
7 

A noção de campo na sociologia foi teorizada por vários autores, com destaque para Pierre Bourdieu (2002; 

2004a e 2004b). Este autor, ao longo de sua obra, utilizou a noção de campo para indicar um espaço social 

específico onde os agentes e instituições atuam em nome de interesses dispostos nas posições ocupadas pelos 

mesmos na estrutura desse campo. 
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desenvolvimento rural formam esse campo, no qual diferentes agentes e organizações procuram 

defender suas posições e reivindicar a legitimidade de suas propostas. 

Assim, basicamente serão considerados aqui três segmentos de organizações que 

representam os agricultores de base familiar: a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura – CONTAG-, a Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – 

FETRAF e os movimentos da Via Campesina 
8 

, especialmente, o Movimento dos Pequenos 

Agricultores –MPA- e Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-Terra- MST. Em comum, essas 

organizações
9 

reivindicam tanto a inserção no modelo produtivista vigente, quanto uma superação 

histórica de caráter utópico para outro modelo de agricultura. O que parece ser um paradoxo, do 

ponto de vista ideológico, torna-se compreensível a partir da diversidade socioeconômica dos 

agricultores de base familiar no Brasil. Discursivamente, tanto as perspectivas da inserção, como as 

da superação do modelo vigente de agricultura são definidas a partir da relação entre os 

agricultores e o mercado, do modelo tecnológico adotado e pelo modo como a produção na unidade 

familiar é concebida. A partir desses critérios, é possível apontar que existem duas grandes 

perspectivas de desenvolvimento rural no horizonte de seus discursos sociopolíticos: a inserção 

econômica no modelo convencional/produtivista e a tentativa de construção de um projeto 

alternativo de desenvolvimento rural. 

A compreensão da lógica produtivista da agricultura pode ser entendida sob a luz do que 

Polanyi (2000) denominou de desenvolvimento de uma sociedade de mercado
10

. Ao longo do 

século XX, o projeto de desenvolvimento de uma agricultura produtivista foi sendo 

instrumentalizado pelas bases ideológicas que passaram a conceber o desenvolvimento como 

crescimento econômico, conforme informa Sachs (1986, p.30-38), bem como pelas demandas de 

uma sociedade urbana e industrial, especialmente nos países desenvolvidos. Do ponto de vista 

tecnológico, o substrato do modelo produtivista assentou-se na dependência da agricultura em 

relação às indústrias, especialmente pela dependência tecnológica que se criou a partir da chamada 

Revolução Verde e suas formas mais contemporâneas de reprodução
11

, como indicam Goodman et 

al (1990). 

 
8 

Há outros movimentos vinculados à Via Campesina, como os Quilombolas e o Movimento das Mulheres 

Camponesas, por exemplo, que não serão contemplados aqui pelo fato de abrir um leque de questões que 

fogem ao escopo do presente trabalho. 
9 

Importante ressaltar que há divergências dessas organizações, especialmente em torno da legitimidade da 
representação.  Isso  porque  a  emergência  de  entidades  como  a  FETRAF,  a  partir  da  década de  1990, 

novamente questionou a unidade sindical monopolizada pela Contag. Assim, em alguns momentos pontuais 

de discussão com o governo, a Contag expressou essa divergência. 
10 

Polanyi (2000, p.65) usa esse termo para distinguir a forma de orientação social existente nas sociedades 

pré-modernas, nas quais não era a economia que determinava as relações sociais. Na visão de Polanyi, antes 

do desenvolvimento da sociedade de mercado, a economia estava  submersa  nas relações sociais e os 

indivíduos  agiam  para  salvaguardar  sua  situação  social,  seu  patrimônio  social  que  não  envolvia 
necessariamente a dimensão econômica. Com o desenvolvimento da sociedade de mercado houve uma 

inversão nessa lógica e os aspectos sociais passaram a estar submetidos aos econômicos. 
11 

Com o desenvolvimento das cadeias produtivas do agronegócio, o padrão tecnológico foi se aperfeiçoando 

e as empresas do setor passaram a investir cada vez mais na manipulação genética como forma de manter os 
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No Brasil, a inserção da agricultura na lógica produtivista foi sendo construída ao longo 

do século XX, especialmente com o processo de modernização impulsionado pelo Estado a partir 

da década de 1960
12

. Essa modernização apresentou efeitos muito distintos no espaço rural 

brasileiro, modernizando significativamente as grandes propriedades e parcelas das pequenas 

propriedades familiares, como indicam Graziano Silva
13 

(1998) e Paulilo (1990), porém, deixou de 

inserir um grande contingente de pequenos proprietários rurais, como lembram Graziano Silva 

(1982) e Navarro e Pedroso (2011). Assim, parte das lutas contemporâneas dos agricultores de base 

familiar foi movida em função dessa inserção precária na agricultura produtivista. Politicamente, 

essas lutas se manifestaram na busca de políticas públicas diferenciadas para esses segmentos 

conseguirem tal inserção, além de pautas históricas não resolvidas, como a modificação da 

estrutura fundiária
14

. 

A partir da década de 1990, através de programas como o PRONAF- Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar- as políticas do Estado se tornaram mais acessíveis 

aos agricultores de base familiar. Na visão de autoras como Neves (2007), o PRONAF constituiu-

se como um programa cujos objetivos contemplam tanto a produção quanto a inclusão social, 

entretanto, do ponto de vista quantitativo, o mesmo acabou contemplando mais os segmentos 

familiares que já tinham certa estabilidade dentro do modelo produtivista
15

, ainda que 

 
 
 
 
 
 

níveis de produtividade. Um exemplo disso são os produtos transgênicos difundidos nos últimos anos e que, 

nada mais são do que a continuidade de um padrão tecnológico que precisou renovar-se para manter sua 

lucratividade. Isso pode se observado nos argumentos de Albergoni e Pelaez (2007). 
12 

Esta política agrícola pode ser caracterizada, conforme Luna e Klein (2007, p. 139), pela oferta abundante 

de crédito e subsídios à produção, onde o governo emprestava dinheiro a taxas de juros negativas; pela 

política que garantia preços mínimos aos produtores através do controle da variação dos preços e dos 
estoques reguladores feitos pelo governo através da AGF – Programa de Aquisição do Governo Federal-, 

bem como por empréstimos facilitados através do EGF – Empréstimos do Governo Federal-. Além disso, a 

atuação da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - fundada na década de 1970, foi 

outro elemento fundamental, pois, ao introduzir um pacote tecnológico de melhoramento de plantas e 

animais, fomentou o melhoramento produtivo da agricultura brasileira. 
13 

Esse autor considera que a modernização brasileira apresentou uma configuração conservadora, na medida 

em que não alterou a estrutura social no campo, pois, não alterou a estrutura fundiária que, era alvo de 

protestos nos anos anteriores à implantação da Ditadura Militar (1964-1985), período em que a modernização 

foi intensificada enquanto política de Estado. 
14 

A defesa da reforma agrária é ponto comum na agenda política das quatro organizações analisadas- 

CONTAG,  FETRAF, MPA  e MST. Entretanto,  comparando  o  que  aparece nos discursos oficiais  das 

organizações e as entrevistas realizadas com lideranças das mesmas, percebe-se que a questão possui mesmo 

relevância prática no MST. Não que as demais não defendam, mas percebe-se que a preocupação destas está 

mais voltada para assegurar condições àqueles que possuem a terra e passam por dificuldades, do que 

distribuir mais terras sem uma política consistente para assegurar a esses novos produtores às condições 
necessárias. 
15 

Neves (2007) faz uma categorização para apontar os diferentes grupos de agricultores de base familiar 

contemplados pelo PRONAF. Esta classificação considera os grupos e subgrupos: A- Assentados; B- 

Quilombolas; C-familiares (renda 2-14 mil); D- estabilizados (renda entre 20-40 mil anuais); Agricultores 

com renda entre 40-60 mil anuais. A partir dessa classificação, a autora identificou que os grupos que mais se 

beneficiam do programa acabam sendo os pertencentes aos grupos D e E. 
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nos últimos anos, com a expansão do programa esse quadro pode ter sido parcialmente alterado
16

. 

Concomitante ao PRONAF foi elaborado nesse período o conceito sociopolítico de agricultura 

familiar, usado pelo Estado para operacionalizar as políticas públicas e pelos segmentos familiares 

para legitimar suas demandas políticas, como pode ser visto em Neves (2007) e Schneider (2009). 

Dessa forma, os discursos da CONTAG- Confederação Geral dos Trabalhadores na 

Agricultura
17 

- e da FETRAF - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
18 

-, estão 

articulados na mobilização de seus recursos políticos de forma a fortalecer a inserção dos 

segmentos familiares na agricultura comercial. Isso pode ser observado na luta pela implantação e 

ampliação do PRONAF, especialmente pelo volume dos créditos ofertados por este programa. Ao 

longo das décadas de 1990 e de 2000, há um esforço político-discursivo voltado para a afirmação 

da agricultura familiar como categoria socioprofissional por parte das entidades representativas. 

Isso porque tal categoria representa simbolicamente uma imagem de maior eficiência das unidades 

produtivas familiares se comparada com outras representações anteriores como pequena produção, 

pequenos agricultores e outras designações utilizadas até então. Além disso, tal afirmação objetivou 

a incorporação de um conjunto diverso de segmentos familiares até então pouco beneficiados pelas 

políticas de crédito na agricultura. 

A extensão e ampliação do crédito foram demandas muito recorrentes nos discursos e nas 

ações  políticas 
19 

dessas organizações no  referido  período.  Considerando que o uso desse crédito, 

em geral, tem implicado na imersão desses agricultores nas cadeias produtivas do agronegócio
20 

, 

pode-se dizer que o discurso do fortalecimento da agricultura familiar carrega consigo 

demandas sociopolíticas que visam o ingresso de seus representados nessas cadeias. É 

importante ressaltar que, do ponto de vista sociopolítico, tais demandas são  legítimas  diante 

daquilo que Navarro e Pedroso (2011) chamam de sociabilidade capitalista, ou seja, de  um 

conjunto  de  relações  sociais,  econômicas  e  culturais  operantes  e  estruturantes  da  vida  social 

 
 

16
Tal ampliação, do ponto de vista quantitativo, pode ser vista no Plano Safra elaborado pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento. Além disso, novos programas foram sendo criados e ampliados dentro 

do PRONAF, inclusive, com programas específicos para segmentos menos inseridos. 
17 

A CONTAG é a organização representativa dos agricultores de base familiar mais antiga. Fundada na 

década de 1960 em plena Ditadura Militar, ocupou-se historicamente tanto dos chamados pequenos 

agricultores como dos assalariados rurais. A CONTAG foi uma das organizações que ajudou a cunhar o 

termo agricultura familiar na década de 1990. 
18 

A FETRAF se constitui na década de 1990, primeiramente no sul do país e, posteriormente, tornando-se 

nacional. Seu lócus de atuação está mais centrado nos agricultores familiares e menos nos assalariados rurais. 
19 

O Grito da Terra Brasil organizado pela CONTAG e que conta com a participação das demais 

organizações talvez seja o movimento político mais significativo do período. Sua pauta é bem diversificada, 

mas gravita em torno da reforma agrária, dos direitos trabalhistas e do fortalecimento da agricultura familiar. 
20 

O agronegócio entendido como um conjunto de atividades interligadas da produção ao consumo de 

produtos ligados à agropecuária. Esta caracterização consiste num complexo conjunto de inter-relações 

setoriais, que envolvem a indústria que fornece a tecnologia utilizada para a realização do processo 

produtivo, como máquinas, ferramentas, genética, setor farmacêutico, etc; a agricultura propriamente dita, 

através dos produtores rurais; a indústria novamente na transformação dos produtos agrícolas em produtos 

beneficiados e a comercialização destes produtos até chegar aos consumidores, encerrando assim a cadeia 

produtiva. Isso pode ser visto em Graziano Silva (1998) e Caume (2009). 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

13 

contemporânea  que  se  estendem  a  todos  os  segmentos  sociais,  independentemente  de  suas 

convicções ideológicas. 

Apesar disso, o discurso sociopolítico das entidades representativas continuou 

reproduzindo o discurso da antinomia agricultura familiar versus agronegócio. Conforme pode ser 

visto no trecho seguinte: 

 
“A defesa da agricultura familiar assumida pela FETRAF significa o combate à camisa-de-força 

das monoculturas, da devastação ambiental, da destruição das culturas tradicionais. Temos que 

resgatar a multiplicidade de atributos dos espaços rurais que, além de produção econômica, são 

espaços de vida e produção cultural, de relação com a natureza. Acima de tudo, é hora de 

fazermos um movimento amplo, contra-hegemônico, sensibilizando e mobilizando a sociedade em 

defesa desse nosso projeto”. (Desenvolvimento rural sustentável e solidário é pauta no congresso 

29/10/2009. http://www.fetraf.org.br/site/noticias.php). 
 

Outro aspecto interessante para se perceber a perspectiva de inserção ao modelo 

produtivista foram às discussões acerca dos transgênicos ao longo da década de 2000 
21 

. 

Considerando o fato de que a biotecnologia dos transgênicos constitui-se como um revigoramento 

do modelo produtivista, conforme sugerem Goodman et all(1990) e Albergoni e Pelaez (2007), o 

que observamos nos discursos de organizações como a CONTAG e a FETRAF no referido período 

são manifestações muito tímidas, afinal, parte de seus representados também estavam utilizando tal 

tecnologia. 

Comparando os discursos produzidos por essas organizações com algumas entrevistas que 

realizamos com representantes sindicais, é possível identificar algumas contradições reveladoras. 

Se no material discursivo produzido é unânime a contraposição ao agronegócio, portanto, uma 

expressão eminentemente ideológica, nas entrevistas a uma expressão mais pragmática por parte 

de representantes da CONTAG e da FETRAF, principalmente, em relação à inserção dos 

agricultores nessa lógica de produção.  Como se pode observar: 

 
“Não adianta, a lógica da competitividade é inevitável. Se o agricultor familiar está produzindo 

60 sacas de milho para vender por 10 reais, não vai ter lucro mesmo. O que ele precisa fazer então? 

Ele precisa produzir 100 a 150 sacas no mesmo espaço para aumentar sua renda, isso é fato, não 

adianta fugir. Então tem duas coisas urgentes: é preciso disseminar as tecnologias existentes e tornar a 

agricultura familiar competitiva e criar a consciência nos agricultores para formar cooperativas”. 

(Entrevista realizada em 17/07/2012). 

 
Essa analogia com diferentes fontes permite duas observações pontuais, uma do ponto de 

visto metodológico, outra do ponto de vista analítico. Metodologicamente sinaliza a necessidade 

 

21 
Ainda que tais discussões tenham começado antes e, de certa forma continuem presentes, entre 2003 e 

2007 ocorreram os principais embates e a elaboração de várias medidas provisórias e leis que normatizaram a 

utilização de tal tecnologia na agricultura brasileira. 

http://www.fetraf.org.br/site/noticias.php
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de tomar os discursos sociopolíticos como uma construção carregada de intencionalidades, ou seja, 

são produzidos dentro de um determinado cenário e visam algum tipo de afirmação dentro do 

campo de disputas em que estão inseridos
22

. Do ponto de vista analítico, percebe-se que por mais 

que a contraposição agricultura familiar versus agronegócio esteja presente no campo discursivo, as 

próprias organizações representativas acabam relativizando-a, na medida em que a inserção de seus 

representados nas cadeias da agricultura produtivista é uma demanda social que se coloca acima 

dos princípios ideológicos. 

Possivelmente em decorrência do aumento do endividamento dos agricultores, já que a pauta 

de negociações das dívidas tem ganhado espaço nas reivindicações dessas organizações, 

juntamente com a expansão do crédito, o discurso da contraposição ao agronegócio é reforçado 

com a ideia de superação desse modelo de produção hegemônico em nome de um projeto 

alternativo de desenvolvimento rural baseado nos princípios da agroecologia. Ainda que tomado 

como um horizonte distante, se compararmos a tonalidade desse discurso em organizações como a 

CONTAG e a FETRAF com outras organizações como o MPA- Movimento dos Pequenos 

agricultores e o MMC- Movimento das Mulheres Camponesas. 

De qualquer forma, um projeto contra hegemônico parece emergir a partir de uma 

percepção política de que o modelo produtivista está calcado na exploração e não atende aos 

interesses e demandas dos agricultores familiares, especialmente da sua parcela mais precarizada. 

Assim, as proposições contra-hegemônicas consistem na articulação de estratégias que possibilitem 

aos agricultores de base familiar construir uma via baseada na autonomia em relação às cadeias 

produtivas do agronegócio. Essa via pauta-se na reinvenção da ideia de agricultura camponesa e na 

agroecologia como sistema de produção. 

Do ponto de vista técnico-produtivo, a agroecologia refere-se a uma forma de se 

produzir na agricultura observando um manejo dos recursos naturais que se diferencia das práticas 

convencionais da agricultura moderna. Segundo Altieri (1989, p. 30) a agricultura convencional 

baseia-se numa premissa atomizada, ou seja, dedicam-se ás práticas e manejos do solo, dos animais 

e das plantas com base na produtividade de uma dada cultura. As proposições da agroecologia 

visam justamente inverter essa lógica, propondo
23

, conforme Gliessman (2009), o equilíbrio dos 

 

 
 

22 
A ideia de campo de disputas é inspirada em Bourdieu (1996; 2004b). No caso em que estamos analisando, 

esse campo envolve os mais diversos segmentos familiares e patronais que constituem a agricultura 

brasileira, bem como os agentes e organizações que representam o agronegócio. Logo, os discursos são 

construídos a partir das posições, disposições e disputas próprias da constituição desse campo. 
23 

A agroecologia em sua dimensão técnico-produtiva envolve algumas características, destacadas por Altieri 

(1989, p. 88), como a diversidade e continuidade espacial e temporal das culturas cultivadas; a policultura; o 

uso ótimo do espaço e dos recursos; a reciclagem de nutrientes que enriquecem o solo; a conservação da 
água; o controle da sucessão e proteção das culturas. Esse autor, diferentemente da visão hegemônica da 

ciência agronômica, defende a superioridade de eficiência técnica da agroecologia sobre as técnicas da 

agricultura produtivista. Isso porque, parte de uma análise em longo prazo, onde não são contabilizados 

apenas os resultados imediatos da produtividade, mas a relação desta com todos os fatores envolvidos na 

produção, como o desgaste da qualidade do solo por exemplo. 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

15 

fatores e o aproveitamento dos recursos de forma a evitar os desperdícios. Assim, a produção é 

pensada em função das necessidades locais e em consonância com a dinâmica ecológica. 

Essa perspectiva de produção acaba aproximando tal sistema às práticas tradicionais 

camponesas. Conforme Leff (2000, p. 132), “as práticas agroecológicas são compatíveis com a 

racionalidade camponesa, pois resultam do conhecimento agrícola tradicional, combinando-o com 

o da ciência agrícola moderna”. Na ótica desse autor, essa compatibilidade não resulta meramente 

da utilização de práticas tradicionais, mas de uma reinvenção destas práticas sob a luz de técnicas 

ecologicamente apropriadas. A ideia é que uma produção ecológica resulta de uma combinação 

entre as práticas tradicionais camponesas, da ciência moderna e da cultura 
24 

como elemento 

mediador e estruturante dessa construção. 

Tanto a agroecologia, como a forma camponesa de produção, são discursos construídos 

socialmente pelas representações de segmentos da agricultura de base familiar dentro do campo 

de disputas
25 

em torno do desenvolvimento rural. As especificidades do processo de 

modernização da agricultura brasileira, bem como, as dinâmicas recentes acrescentadas pela 

expansão do agronegócio, possibilitaram a existência de formas familiares de produção com níveis 

de integração e inserção muito distintas na lógica produtivista. 

O discurso social das organizações que propõe um modelo de agricultura camponesa, 

geralmente, se articula contra o agronegócio para contestar o modelo produtivista hegemônico. O 

trecho a seguir ilustra isso: 

 
“Os agricultores tendem a serem “empregados disfarçados” do complexo agroindustrial que 

controlará o processo de produção de acordo com seus interesses de acumulação de maior capital. 

Os agricultores são tencionados a assumir maiores riscos e a produzir de acordo com as normas 

da indústria, interessada em vender mais insumos e adquirir matérias-primas mais baratas. O 

resultado é uma maior exploração dos agricultores e do meio ambiente e a destruição da soberania 

alimentar de povos inteiros”. (www.mst.org.br/. Soja Orgânica versus Transgênica. 30/10/2006). 

 
Conforme vimos anteriormente, o sentido desse tipo de discurso se encontra no campo de 

disputas sociais em torno do desenvolvimento rural. Quando as representações sociopolíticas 

criam essa oposição em relação ao agronegócio, não quer dizer que elas não estão inseridas no 

mesmo, mas que politicamente elas o resignificam para dar sentido ao seu próprio projeto político. 

A projeção do agronegócio como uma espécie de inimigo é uma maneira de opor-se ao processo de 

 
24 

Na visão de Leff (2000, p. 123) “a cultura ecológica é um sistema de valores ambientais que orienta os 

comportamentos individuais e coletivos, relativamente às práticas de uso dos recursos naturais e 

energéticos”. 
25 

O campo pode ser entendido também, seguindo o pensamento de Bourdieu (1996, p.149), como um campo 

de interesses, pois, cada campo ao se produzir, produz uma forma de interesse. Assim, o desenvolvimento 

rural pode ser entendido como um campo mais amplo que, diante da diversidade de segmentos que se 

relacionam com ele, possibilita a constituição de diferentes campos sociopolíticos que passam a defender 

seus interesses. 

http://www.mst.org.br/
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dependência e especialização competitiva induzida pela lógica competitiva do modelo produtivista. 

A projeção de uma forma camponesa de produção apresenta-se como resposta às dificuldades que o 

modelo produtivista, materializado no termo agronegócio, oferece aos agricultores familiares com 

baixa inserção nas cadeias do agro. 

Seja pela precária inserção ou pelo endividamento gerado por ela em alguns casos, 

algumas organizações como o MPA reconstruiu politicamente o discurso de uma agricultura 

camponesa. No trecho a seguir veem-se os pressupostos que fundamentam tal discurso. 

Para que um povo seja livre ele precisa ser soberano. Por isso o Plano camponês defende a 

soberania alimentar, energética, genética e hídrica. Soberania alimentar quer dizer produção e 

comercialização da comida local, vinculada à cultura e ao modo de vida do povo, quer dizer 

também diversificação, afinal, para ter soberania alimentar é preciso produzir de tudo um pouco. 

Não podemos ficar dependentes dos grandes mercados para nos alimentarmos. Mas não basta 

apenas produzir, essa produção deve ser limpa, sem veneno, buscando o equilíbrio ambiental. 

Soberania Energética diz respeito à produção, controle e auto-consumo de energia. Precisamos 

mudar a nossa matriz energética. Temos diversas fontes de energia que ainda são pouco 

exploradas, e que causam menor ou nenhum desgaste ao meio ambiente, como os ventos, o sol, o 

biogás e a biomassa. Ter soberania genética é ter controle sobre nossas sementes e mudas. Não 

podemos ficar reféns das sementes transgênicas, controladas pelos grandes laboratórios. 

Precisamos buscar técnicas de recuperação, armazenagem e melhoramento de nossas sementes, e 

divulgar as experiências que já existem. (Projeto Político Camponês. www.mpa.org.br). 
 
 

Considerando o campo de disputas acerca do desenvolvimento rural, a forma camponesa 

de produção e a própria ideia de campesinato precisam ser entendidas sociologicamente como 

construções sociopolíticas decorrentes das condições e relações dispostas em cada conjuntura. 

Assim, é possível concordar com autores como Shanin (2005) que concebem o campesinato 

contemporâneo como um discurso político. De certa forma, no caso brasileiro, esta teoria já 

havia sido apresentada por autores como Martins (1981) que, ao descrever historicamente as lutas 

no espaço rural brasileiro, aponta as conjunturas em que as lutas camponesas se fizeram 

presentes. 

A retomada da ideia de uma forma de produção camponesa inspirada na agroecologia 

constitui, na atual conjuntura, uma perspectiva de desenvolvimento rural que tem ganhado espaço 

no terreno do campo discursivo das organizações que representam a diversidade de segmentos 

familiares da agricultura brasileira. Sua ênfase parece ser mais forte em organizações como o MPA, 

o MMC e o MMC, por sinal, movimentos ligados à chamada Via Campesina. Ao que parece, tal 

discurso possui ressonância nos segmentos ainda não plenamente inseridos nas cadeias do agro, 

seja por ainda não terem acessado as políticas da agricultura familiar, seja pelo endividamento 

suscitado por tal inserção. 
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Contudo, as diferentes perspectivas de desenvolvimento rural presentes nas entidades 

representativas da agricultura de base familiar possuem um ponto de ligação: a busca pela 

manutenção da existência dos agricultores de base familiar na agricultura. Seja pela inserção 

nas cadeias do agronegócio ou por sua superação através da reinvenção do campesinato, o que 

permeia essas distintas manifestações é o fato de que, diante da competitividade imposta 

pelas cadeias do agronegócio, a permanência de um amplo conjunto de agricultores só se 

torna possível através de políticas muito específicas. Assim, os discursos de suas organizações 

se estruturam em dois ancoradouros: a competitividade da agricultura familiar e as práticas de 

uma agricultura camponesa sob orientação agroecológica. Essas duas formas discursivas 

parecem apresentar momentos distintos, pois, a primeira possuiu mais ressonância entre a 

década de 1990 e início de 2000 e a segunda vêm ganhando espaço a partir de meados da 

década de 2000. 

 
 
 

3 - Considerações Finais 
 

 
Frente à discussão sobre o conceito de campesinato nos deparamos com duas perspectivas 

diferentes, mas que não se contradizem totalmente. O conceito clássico de campesinato 

ainda é válido tanto para analisar as questões pertinentes aos movimentos sociais do campo, 

como também a agricultura familiar já que o caráter familiar ainda é a base dos pequenos 

agricultores. Outra especificidade tratada aqui nos conduz a pensar a definição de camponês 

como uma conceituação política, ou seja, o conceito de campesinato, que no Brasil, sempre 

teve um caráter de luta política. Neste contexto, também a agricultura familiar, proposta nos 

anos 1990, também ganha conotação política ao partir de setores representativos sindicais. 

Pensar as perspectivas de desenvolvimento rural no Brasil significa, primeiramente, 

considerar as condições sócio históricas de um conjunto amplo de agricultores que, por 

muito tempo, tiveram pouco acesso as politicas agrícolas. Assim sendo, a busca pela inserção 

competitiva nas cadeias produtivas da agricultura comercial constitui uma demanda 

sociopolítica por parte desses segmentos cuja articulação resultou na construção da 

categoria agricultura familiar. Simultaneamente, as percepções sociopolíticas de algumas 

entidades representativas e movimentos sociais voltaram-se para a construção de uma 

perspectiva alternativa de desenvolvimento rural a partir da reinvenção do modo camponês 

de fazer agricultura. Essas duas perspectivas, apesar de suas diferenças e das criticas 

recíprocas que seus proponentes fazem uns aos outros, são parte de uma demanda social 

comum: a busca para que um conjunto diverso de agricultores de base familiar possa 

permanecer no cenário da agricultura brasileira. 
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