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DIRETRIZES PARA O APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NOS ESTADOS-

MEMBROS DA CPLP (versão 0.0 – outubro de 2015) 

 

 

Contribuições de Pesquisadores Brasileiros 

 

 

 

1. AVALIAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Bernardo Mançano Fernandes (UNESP) 

A agricultura familiar ou camponesa ou pequena agricultura possui uma história 

milenar e sobreviveu a todos os sistemas econômicos, escravocrata, feudal, 

capitalista e socialista. Isto implica em compreender a agricultura camponesa como 

um sistema próprio que necessita um modelo de desenvolvimento voltado para seu 

modo de produção territorial, de alimentos e principalmente de cultura agropecuária, 

responsável pela segurança e soberania alimentar. 

Assim compreendido, o Estado deve evitar políticas públicas que vinculem o 

campesinato aos mercados capitalistas ou colocá-los como apêndices aos projetos 

do agronegócio. 

Parece-me que o texto é explicito sobre o conceito de agronegócio entendido como 

um modelo do capitalismo, como de fato é, e é, portanto, esta compreensão que 

devemos ter quando pensamos no desenvolvimento das agriculturas camponesas 

ou familiares. 

A criação de mercados institucionais e populares protegidos das corporações 

capitalistas é essencial para ampliar a renda das famílias agricultoras. Este é o 

maior problema das familiar que produzem alimentos no mundo. 

Outro problema é a falta de infraestrutura. Não se pode pensar um política de 

desenvolvimento para a agricultura familiar camponesa somente pela produção, 

também é preciso pensar a educação, saúde, moradia, tecnologia etc. 

Sugiro uma ampliação no versão, pois já há um avanço incorporando as mulheres. 

Também é necessário incorporar os jovens. O problema da sucessão familiar está 

na falta de renda para os jovens. 

Renda e infraestrutura são as duas politicas publicas necessárias para pensar a 

produção de alimentos com educação, saúde e habitação. Isto pensando a 

comunidade. É preciso pensar a logística. Muitos países não possuem via de 

escoamento da produção. 

A presença do Estado na gestão destas políticas é fundamental. Incluindo os 

movimentos camponeses que podem também ser gestores e parceiros do Estado. 
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1.2 António Lázaro Sant´Ana  (UNESP) 

Li o documento e vou fazer algumas considerações possíveis. Embora ficarão 

incompletas, com a colaboração de outras pessoas poderemos ter uma visão crítica 

das diretrizes. 

No documento há, em geral, considerações e propostas que são muito importantes 

para a agricultura familiar e podem contribuir para solidificar a agricultura familiar 

que já existe nos países membros. Mas algumas propostas que são contraditórias, 

portanto equivocadas ou no mínimo questionáveis.  

A ideia de intensificação produtiva com a ampliação do uso de agroquímicos, 

visando o aumento da produtividade é um dos pontos questionáveis, como item 

3.1b, no qual se propõe medidas paliativas para a concentração produtiva e 

exclusão de produtores "menos competitivos". Isso não é transformação estrutural, a 

não ser que se está propondo maior concentração fundiária, o que não é o caso do 

documento. A ligação entre fertilizantes químicos e produtividade como algo 

inevitável também aparece no item 3.6a. Não se trata de proibir o uso de insumos 

químicos, mas também não cabe eleger como prioridade esse itinerário tecnológico 

para aumentar a produção/produtividade.  

Também a ideia de extensão rural que aparece no item 3.6b como incentivar a 

adoção de um "pacote de insumos" e a proposta de intensificação produtiva (3.6c) 

também está incoerente com vários outros itens do documento que preza pelo 

diálogo, respeito à cultura e à autonomia dos agricultores familiares em relação aos 

processos técnicos e ao seu modo de vida. 

Também causa estranheza o item 3.6 e ou no mínimo não fica claro o que seria esta 

"rede comercial rural" (parece a legitimação de intermediários...).  

Agora o principal são duas grandes ausências: 

 - a reforma agrária: não se menciona a necessidade da reforma agrária na grande 

maioria desses países que possuem estruturas fundiárias muito concentradas. 

Muitos agricultores possuem como principal entrave o fato de ter pouca terra ou ter a 

posse precária da mesma (posseiros, parceiros, pequenos arrendatários, terras 

comuns, etc.) ou são sem terras, potenciais agricultores familiares, mas que 

dependem de uma política forte de redistribuição de terras e que não pode se limitar 

a mecanismos de mercado. a agroecologia: embora mencione sistemas 

diversificados, a ideia de "pequenas" monoculturas perpassa o texto e não se 

menciona em nenhum o momento a agroecologia ou a transição agroecológica 

como um caminho possível para que a agricultura familiar se torne efetivamente 

mais autônoma e com uma produção saudável e sustentável em suas várias 

dimensões. Novamente aqui também não se trata de impor um "pacote 

agroecológico" aos agricultores, mas incentivar processos, itinerários tecnológicos 

que sejam menos dependentes dos chamados insumos modernos. 
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1.3 Renato Linhares de Assis (EMBRAPA): 

Apenas endossar a falta que senti do tema da agroecologia no tema, inclusive da 

experiência brasileira com a PLANAPO. 

 

1.4 Prof. Baccarin (UNESP): 

Minha impressão geral do documento é muito boa. Levou em conta que a questão 

da sustentabilidade deve sempre considerar também a perna (do triplé) econômica, 

ou seja, não constituir uma sociedade camponesa à parte ou autônoma, como se 

isso fosse possível. 

Minha única sugestão de acréscimo é no quarto parágrafo do item 2 - 

Fundamentação. Substituiria o parágrafo: 

"A procura de bens alimentares é cada vez mais satisfeita por importações, com 

naturais repercussões no acesso a esses alimentos pelas populações mais pobres."  

Pelo seguinte: 

"Vários países  da CPLP apresentam dependência da importação de alimentos e o 

recente encarecimento de seus preços no mercado internacional reforçou as 

dificuldades de acesso das faixas populares mais pobres a esses alimentos." 

Duas razões para essa mudança, o Brasil não é importador de alimentos de forma 

geral, no balanço somos exportadores. Segundo, o problema não é simplesmente a 

importação, mas a importação de produtos que ficaram encarecidos. 

 

 

2. CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Ítem 2: Fundamentação 

 

Nina Paula Laranjeira (Universidade de Brasília e Rede de SSAN-UNASUL):  

Precisa incluir algo sobre o quadro de mudanças climáticas que traz a necessidade 

de especial preocupação com a conservação da água, da biodiversidade e da 

agrobiodiversidade, o que tradicionalmente é feito pela agricultura familiar, em 

especial aquela que se utiliza de conhecimentos tradicionais e de base 

agroecológica.  

A agroecologia não é citada no texto e esta é uma ciência que tem sido reconhecida, 

incluindo posicionamentos formais da FAO (ver relatório de Oliver de Schutter – A 

agroecologia e o Direito Humano à Alimentação adequado – Caderno SISAN nº 

01/2012) e do MDA/Brasil, como promissora para a segurança, soberania alimentar 

e o DHAA, considerando a variedade e qualidade de sua produção. Além disso, é 

conhecido seu potencial para a conservação ambiental (biodiversidade e água) e 

para a manutenção da agrobiodiversidade, e consequentemente capacidade de 

resistência a mudanças do clima.  
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A conquista da soberania alimentar é de fundamental importância para todos os 

povos, e para isso o setor da agricultura familiar é chave. Neste caso, o investimento 

em tecnologias sociais de baixo custo e baixo impacto ambiental e energético, no 

âmbito da agricultura familiar, é a base do fortalecimento deste setor e da autonomia 

de todas a nações. 

 

Márcia Batista C. Costa:  

Na fundamentação das diretrizes nota-se uma ênfase nas “novas funcionalidades 

entre a agricultura e o resto da economia e entre o rural e o urbano e uma tentativa 

de “desmistificar a ideia de que a agricultura familiar é pouco produtiva e 

economicamente ineficiente, com baixa capacidade competitiva nos mercados de 

fatores e de bens”. Um posicionamento que nos parece relevante para a valorização 

da agricultura famíliar, todavia, o texto pouco explora o outro viés da produção 

familiar, que pode garantir a soberania alimentar e resguardar os patrimônios 

culturais alimentares dos Estados-Membros.  

Estimular o mapeamento de Plantas Não Convencionais (PANCs), a fim de valorizá-

las e retorna-las aos cardápios regionais “gastromizados” ou mesmo na alimentação 

escolar. Trata-se de uma forma de revalorização desses alimentos, com vistas ao 

aumento da diversidade dos produtos consumidos e, maior facilidade de aplicação 

de práticas agroecológicas por serem, de modo geral, plantas nativas. As PANCs 

contribuem para a caracterização de culturas regionais e locais, e podem tornar-se 

um registro simbólico lugar onde são produzidas e um atrativo turístico. Importante 

se estimular a agregação de valor a esses produtos, com estímulo ao resgate 

alimentar patrimonial, além da possibilidade de se investir na gastronomização 

desses alimentos, valorizando o sabor e a plasticidade por meio de receitas criativas 

e inovadoras. 

 

Item 3.1. Políticas públicas diferenciadas para a agricultura familiar 

 

Nina Paula Laranjeira (Universidade de Brasília e Rede de SSAN-UNASUL): 

a) precisa ser citado o acesso ao crédito e a políticas de ATER (assistência 

técnica e extensão rural) que respeitem os conhecimentos locais e que 

promovam o diálogo de saberes (a atual política de ATER brasileira já prevê 

isso). Importante também garantir que as comunidades sejam ouvidas nos 

processo de formulação de políticas públicas e de projetos dos quais serão 

beneficiárias.  

b) O modelo de transformação estrutural da agricultura no qual se baseia este 

item aproxima-se mais de um modelo que provoca êxodo rural e 

concentração de terras na mão dos grandes produtores (agricultura 

industrial), do que a modelos de agricultura familiar sustentável. Modelo este 

que precisa mudar e para isso, é importante considerar a complexidade das 
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cadeias produtivas que podem ser desenvolvidas com os produtos da 

agricultura familiar, o que gera emprego no contexto da agricultura familiar. 

Nesse caso, não leva ao êxodo, mas ao contrário, à necessidade de políticas 

sérias de reforma agrária e de apoio ao desenvolvimento do setor da 

agricultura familiar de forma mais ampla e inclusiva. 

c) Ressalta-se que a educação deve ser adequada às populações do campo, 

promovendo a valorização de sua história e cultura (educação do campo).  

d) Garantir que os agricultores e agricultoras sejam ouvidos na definição das 

políticas e investimentos para o setor. Investimentos específicos para projetos 

de mulheres e de jovens, considerando realidades específicas desses dois 

segmentos. Garantir recursos e acesso à tecnologias adequadas.  

 

Márcia Batista C. Costa:  

As diretrizes estão mais voltadas para a produção familiar e sua comercialização, 

pouco se fala dos sujeitos dessas políticas, exceto no que tange a sua formação 

escolar e o apoio a Educação do Campo, uma proposta que deve ser enfatizada. O 

conteúdo que trata da Educação no Campo poderia ser ressaltado como item, 

enfatizando a necessidade de políticas específicas ou ações de governo. A 

educação das crianças e jovens do campo, via de regra, não é concebida e 

planejada para oferecer formação adequada às peculiaridades desse universo. A 

aplicação de metodologias e de orientações pedagógicas importadas das 

instituições de ensino da cidade tem se apresentado como fator desestimulador da 

permanência de jovens na produção familiar. Políticas de Educação voltadas para os 

jovens do campo poderiam prepara-los para lidar com o saber científico-técnico em 

equilíbrio com os saberes das comunidades, nesse aspecto as Universidades têm 

papel determinante, desenvolvendo pesquisa e atuando na formulação de propostas 

educacionais adequadas à realidade do campo.   

 

Ítem 3.3 Promoção da autonomia económica e da igualdade das mulheres 

rurais sobre mulheres 

 

Márcia Batista C. Costa:  

Considera-se a multidimensionalidade da segurança alimentar e nutricional 

sustentável e destaca-se a importância das Ciências Sociais para o 

desencadeamento do processo de empoderamento das comunidades e as reflexões 

sobre as suas necessidades, bem como a identificação das desvantagens 

enfrentadas pelas mulheres no campo. As questões sociais foram abordadas de 

forma introdutória, nesse sentido, faz-se necessário estabelecer políticas focalizadas 

que busquem maior equidade entre os moradores das áreas rural e urbana. 

Chamamos atenção para a necessidade de implementação de políticas públicas 

voltadas especificamente para a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores 
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rurais, inclusive preventivas. Importantes também é a efetivação de políticas 

habitacionais e de segurança pública para a área rural. 

 

Item 3.4. Prioridades produtivas vinculadas à segurança alimentar e nutricional 

e ao desenvolvimento local  

 

Nina Paula Laranjeira (Universidade de Brasília e Rede de SSAN-UNASUL):   

Acrescentar a garantia da soberania alimentar, pela proteção do direito de produção 

e acesso a sementes de acordo com a cultura e conhecimento dos agricultores e  

o apoio à conservação da agrobiodiversidade.  

 

Item 3.5. Recursos Naturais 

 

Nina Paula Laranjeira (Universidade de Brasília e Rede de SSAN-UNASUL):  

Inserir apoio ao desenvolvimento de tecnologias sociais simples para a produção 

(retenção e infiltração de água da chuva, por exemplo) e armazenamento de água 

(por exemplo, cisternas). 

Terra – garantir o acesso à terra, por meio da reforma agrária, apoio ao agricultor, 

acesso a crédito e a ATER, para dar início às suas atividades 

 

Item 3.6. Políticas públicas e agrárias e gestão macroeconómica  

 

Nina Paula Laranjeira (Universidade de Brasília e Rede de SSAN-UNASUL): 

a) Apoiar especialmente as técnicas agroecológicas, considerando sua eficácia 

na conservação dos solos, da água e da agrobiodiversidade, privilegiando 

sempre o diálogo intercultural como forma de melhorar tecnologias sociais 

agroecológicas. 

b) Cuidado deve ser tomado com os “pacotes tecnológicos”, que não 

consideram o conhecimento dos agricultores. Optar sempre que possível 

pelas tecnologias não poluidoras, evitando contaminação de agricultores, dos 

solos e de alimentos. Privilegiar tecnologias agroecológicas. 

c) Considerar sempre a importância do diálogo intercultural com agricultores, 

nos processos de investigação, extensão e formação, de forma que este 

alcance o máximo de autonomia e independência do Estado. 

d) Garantir formação de rede que empodere o agricultor para que este não seja 

subjugado pelo mercado. Investimento em projetos de economia solidária e 

venda direta. 

e) Instituições financeiras preparadas para lidar com a realidade do agricultor, 

não habituado para lidar como o mercado financeiro. 
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Armando Fornazier (CPDA): 

Um ponto que eu achei um pouco crítico foi 3.6 a) técnicas de produção. Eu acho 

que deu muita ênfase à tecnologia produtivista, quase uma revolução verde. Eu sei 

que esse tema é polêmico, pois, em Wageningen mesmo eu via muito esse 

discurso, mas, tem uma questão de muitos incentivos para que multinacionais do 

agronegócio possam expandir suas atividades. Nesse ponto eu seria mais cauteloso 

e recomendaria investimentos em pesquisas que incentivem a adoção de padrões 

de produção que respeitem o meio ambiente com uma produção sustentável. 

Porém, também é importante que novas tecnologias possam ser difundidas entre os 

agricultores e agricultoras buscando uma maior produção. 

 

Outras 

 

Armando Fornazier (CPDA): 

Página 5 

As estratégias para o desenvolvimento rural eu incluiria mercados depois de 

extensão técnica. 

Página 6 

Antes da transformação estrutural eu sugiro: 

As políticas além da busca da competitividade da agricultura devem fomentar a sua 

sustentabilidade principalmente na capacidade de adaptação às mudanças 

climáticas que tem como um dos efeitos gerar perdas na produção podendo 

acarretar o aumento da pobreza rural e da insegurança alimentar. 

Página 11  

Talvez junto da parte de mercados e preços poderia relatar também que: 

Os Estados devem trabalhar campanhas de promoção à uma alimentação saudável 

com o objetivo de diminuir problemas de desnutrição e obesidade, para isso, é de 

grande importância que nas políticas agroalimentares dos países se recomende um 

maior consumo de produtos frescos da agricultura. Essa ênfase tem também como 

objetivo fortalecer os mercados locais e/ou regionais. 

 


