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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo analisar a sustentabilidade da 

agricultura familiar em assentamentos da reforma agrária no estado do Paraná, sob 

os critérios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. A partir dos 

conceitos de sustentabilidade, sob uma perspectiva de políticas de inclusão social, 

portanto, olhando o ser humano e como ele se relaciona com o meio em que vive e 

desenvolve as suas atividades. Adentra-se ao ambiente de pesquisa na questão 

fundiária propriamente dita e como a agricultura familiar evoluiu no processo de 

modernização da agricultura, pensada para o modelo do agronegócio, que traz 

consigo todo um pacote tecnológico, sua influência na construção de um novo modelo 

de sociedade agrária, na qual o campesinato foi relegado quase ao total abandono e 

exclusão, fazendo surgir os movimentos sociais no campo de luta pela reforma 

agrária. Na sequência do trabalho segue-se para uma pesquisa de campo, com 

agricultores familiares, a qual foi realizada em três assentamentos da reforma agrária 

no estado do Paraná, sob um exame de metas elencadas nos ODS 2 – Fome Zero e 

Agricultura Sustentável e ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, para 

considerar quais os elementos de suas metas são atendidos na agricultura familiar. 

Como resultado, observou-se que a agricultura familiar apresenta grande potencial 

em relação a estes dois ODS, porém restam algumas lacunas a serem superadas, 

sobretudo no que tange à assistência técnica e a abertura de novos mercados. 

 

Palavras chave: Sustentabilidade, Reforma agrária, Agricultura familiar, 

Desenvolvimento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This master’s dissertation aims to analyze the sustainability of family farming in land 

reform settlements in the state of Paraná, under the SDG - Sustainable Development 

Goals criteria. From the concepts of sustainability, under a perspective of social 

inclusion policies, therefore looking at the human being and his relationship with the 

environment in which it lives and develops its activities. Based on the concepts of 

sustainability, it enters into the research environment in the land issue itself and how 

family farming evolved in the process of modernization of agriculture meant for the 

agribusiness model, which brings with it a whole technological package, its influence 

in the construction of a new model of agrarian society, in which the peasantry was 

relegated almost to total abandonment and exclusion, leading to social movements in 

the field of land reform. Along with this work, a field survey was performed out with 

family farmers, which was carried out in three land reform settlements in the state of 

Paraná, under an examination of goals listed in SDG 2 – End hunger, achieve food 

security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture and SDG 8 – 

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent to consider which elements of these targets are met in family 

farming. As a result, it could be observed that the family farming has great potential in 

relation to these two SDG, but some gaps remain to be overcome, especially in terms 

of technical assistance and the opening up of new markets. 

  

Keywords: Sustainability, Land Reform, Family Farming, Development 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade, considerada como uma nova concepção ou novo padrão 

de desenvolvimento, exige uma quebra de paradigma ao considerarem-se, por 

exemplo, os critérios dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Note-se 

que, mesmo antes do advento dos ODS, o então Ministro do Meio Ambiente no 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, Gustavo Krause (2002), afirmava que a 

sustentabilidade implica muito mais do que a qualificação de uma simples 

característica ou de uma forma de desenvolvimento. Implica antes de tudo uma 

concepção de sociedade, com base em uma consciência crítica da existência 

humana, em um propósito e numa estratégia para a construção de futuro: uma 

sociedade com uma força emancipacionista; um ambiente favorável ao surgimento de 

novas ideias e de processos revolucionários. 

 Desta forma, quando neste trabalho se ler “desenvolvimento”, que o leitor não 

se restrinja ao sentido econômico e à geração de renda, mas também como um 

processo de superação, de construção de saberes, de autorrealização e de realização 

coletiva, além de novas formas de projetar e desempenhar uma atividade, que 

implicam em mudanças de perspectiva e de comportamento dos sujeitos. 

Nesta percepção, conforme o Relatório de Brundtland (1987), evidenciou-se 

que a sustentabilidade demanda uma integração entre homem e natureza, em cuja 

natureza toda a humanidade se insere, estando sujeita às suas regras, sendo 

necessária a superação e a substituição da racionalidade predominante de 

acumulação enraizada nos meios de produção, que legitima os processos políticos, 

por uma nova racionalidade em formação. Portanto pouco seria possível realizar, 

ignorando uma maior interação entre o Estado e sociedade, bem como os 

mecanismos clássicos da democracia representativa, sem dar maior amplitude aos 

conceitos de preservação ambiental, de consumo consciente, uma reelaboração de 

saberes interdisciplinares e sem uma nova organização entre os setores de sociedade 

e administração pública (KRAUSE, 2002).  Portanto, tal conceito amplia largamente o 

simples alicerce de um desenvolvimento econômico, sob os preceitos da doutrina 

ortodoxa, neoliberal de geração de riquezas, por exigir, além de critérios econômicos, 

o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento social, para a criação de uma 

sociedade mais igualitária, na qual a população passa a ter mais acesso, não apenas 

a bens e serviços, mas à qualidade de vida.  
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Assim sendo, neste trabalho busca-se identificar características de 

sustentabilidade da agricultura familiar em três assentamentos da reforma agrária no 

Paraná, não olhando apenas a questão da geração de renda, aspectos econômicos, 

mas tal como apresentado por Boff (2014) e por Goulet (2002), a “riqueza genuína” 

dentre os quais aspectos qualitativos de vida, os quais são mais importantes do que 

bens materiais, e vistos como uma perfeita riqueza humana, observando-se a 

capacidade de satisfação de necessidades básicas  desta gente. 

Desta forma, a partir dos preceitos dos ODS, este trabalho revisita o conceito 

de sustentabilidade – ainda que tal seja cercado por muitas incertezas e muitas 

perspectivas diferentes relativas à possibilidade de conciliação com a doutrina 

capitalista desenvolvimento - para identificar características de sustentabilidade, 

assinalando-as na agricultura familiar, em assentamentos da reforma agrária, no 

estado do Paraná. Ademais, estes aspectos de sustentabilidade, conforme já 

apresentado, foram submetidos a um exame de como eles preenchem as propostas 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, especificamente o ODS 2 – 

Fome Zero e Agricultura Sustentável e o ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico. 

Para levar esta proposta a bom termo por meio desta dissertação, a fim de 

responder o problema de pesquisa, seu objetivo geral e os seus objetivos específicos, 

a mesma está dividida em cinco partes. Na primeira, é realizada a apresentação da 

proposta da dissertação, com a formulação do problema de pesquisa, seus objetivos, 

bem como os motivos que a justificam.  

Na segunda parte, apresenta-se a fundamentação teórica para entender os 

conceitos da sustentabilidade, de forma que se aborda a evolução histórica da mesma 

a partir da segunda metade do Século XX. Adverte-se o leitor que temas relacionados 

à sustentabilidade remontam a épocas mais remotas, por exemplo, na gestão de 

florestas na Alemanha no século XVIII (ZELLER, RYAN. 2012, p 12). Portanto, para o 

recorte histórico, parte-se neste trabalho, da segunda metade do século XX, 

considerando as principais obras que motivaram a organização das mais diversas 

convenções e fóruns de debates, que deram origem aos acordos internacionais 

relacionados ao tema. 

 Na sequência apresentam-se as propostas para a definição de 

sustentabilidade sob argumentos de diversos autores e como esta perpassa as mais 

diferentes áreas da sociedade quando se adentra na questão dos ODS. A razão para 
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a escolha do ODS 2 deve-se ao fato de que à agricultura familiar é atribuída importante 

papel na produção de alimentos e, portanto, também a possibilidade de combate à 

fome. Quanto ao ODS 8, pretende-se analisar aspectos das condições de trabalho na 

agricultura familiar, em ambientes da reforma agrária e se este trabalho tem a 

possibilidade de geração de renda que, entre outros fatores é razão para a manter 

essas famílias assentadas vivendo no campo.  

Ademais, considera-se neste trabalho o papel dos movimentos sociais, uma 

vez que se estuda a sustentabilidade em assentamentos da reforma agrária, cujo 

ambiente é marcado por uma série de lutas e desafios, conforme descreve Brenneisen 

(2004). Estes fatos influenciam no desempenho dos assentados e são importantes 

para situar o leitor quanto ao ambiente a ser analisado ao se apresentar um histórico 

da condição fundiária brasileira e como isto se relaciona com a luta pela reforma 

agrária. Estas questões foram abordadas nas entrevistas com os agricultores 

familiares que, indiretamente, remetem à questão fundiária brasileira, seu histórico de 

lutas, no sentido de implementar a reforma agrária e como uma efetiva política de 

desenvolvimento e fomento da agricultura familiar.  

Na sequência adentra-se ao ambiente da agricultura, sua evolução e sua 

condição atual, por meio de desenvolvimento de um amplo pacote tecnológico de 

modernização para o setor, bem como os impactos – positivos e negativos -  que este 

pacote gerou, sendo, entre outros, aumento de capacidade de produção, 

mecanização da agricultura, o êxodo rural e a manutenção do status quo na 

concentração de terras (EHLERS, 2008). Com esta modernização destacam-se dois 

ambientes distintos na agricultura: o agronegócio, que se evidencia pela produção 

intensiva e extensiva, altamente mecanizado, muito ligado à indústria química, a qual 

lhe fornece uma série de insumos, de fertilizantes à sementes geneticamente 

modificadas, sobretudo na produção de commodity, destinada em grande parte ao 

mercado externo. Do outro lado, está o antigo campesinato, agora tratado como 

agricultura familiar, com uma produção diversificada para o próprio consumo, além da 

produção de excedentes que serão destinados à comercialização.   

De acordo com Paula (2017), esta modernização no campo transformou o 

sistema agroalimentar no mundo, afetando hábitos de alimentação e consumo, bem 

como sujeitando o agricultor, de forma especial o agricultor voltado ao agronegócio, a 

um duplo controle da indústria: de um lado, na oferta de insumos para a produção e 

de outro, da indústria de transformação, na compra da produção. 
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Para dar maior clareza a respeito desta evolução tecnológica aplicada ao 

campo, apresentam-se dados e gráficos a respeito de comercialização e de aplicação 

de insumos químicos, adubos e de defensivos agrícolas. 

Por fim, conceitua-se a agricultura familiar, tanto sob os aspectos legais, 

quanto aos aspectos de produção e a sua participação na oferta de alimentos. 

Na terceira parte, são apresentados os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Apresenta-se neste tópico a forma como foi desenvolvida a pesquisa de 

campo, tal qual o processo de levantamento de dados. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com coleta de dados primários e dados 

secundários, sendo importante instrumento para tal um roteiro de entrevistas, a 

observação participante, anotações pessoais, registros fotográficos e a análise de 

conteúdo.  

Desta forma, para melhor compreensão do ambiente da pesquisa de campo, 

conversou-se com técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, para levantar dados como: o número de assentamentos no Paraná, os 

procedimentos legais para desapropriação de áreas para a reforma agrária, qual o 

tamanho dos lotes para os assentados, critérios para cadastramento das famílias, a 

concessão dos títulos de propriedade, além de aspectos de liberação de recursos 

financeiros e assistência técnica para os assentados. Obteve-se também material 

impresso relacionado a cada projeto dos três assentamentos pesquisados. 

Em um segundo momento, também conversou-se com técnicos do Instituto 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, tendo como objetivo principal, 

entender aspectos relativos à assistência técnica oferecida a agricultores familiares, 

em especial os assentados da reforma agrária. Ali também recebeu-se material 

impresso a respeito do trabalho desta autarquia. 

Assim, foram escolhidos os três assentamentos pelas razões que seguem: 

Assentamento Contestado (Lapa – PR), em razão de proximidade de Curitiba e 

contato e intermediação da visita por profissionais do Núcleo Regional de Educação 

da Área Metropolitana Sul. Assentamento 8 de Junho (Laranjeiras do Sul – PR), por 

indicação dos profissionais do INCRA e EMATER, em razão do trabalho do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia – CEAGRO, com os 

agricultores assentados. Assentamento Sepé Tiaraju (Santa Tereza do Oeste – PR), 

em razão do livro de Eliane Brenneisen (2004), citado neste trabalho e que, de certa 

forma, há muito tempo despertou a motivação para este estudo. 
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Desta forma, conduziu-se a pesquisa de campo nestes três assentamentos, 

entrevistando-se dez famílias, sendo um importante instrumento um roteiro pré-

estruturado com perguntas elaboradas a partir das metas dos ODS 2 e ODS 8. Estas 

metas estão no anexo deste trabalho e o roteiro de perguntas no apêndice. Além 

disso, também forma consideradas informações obtidas nas conversas informais, 

observações diretas e fotografias. 

A partir das metas dos dois ODS escolhidos, estabeleceram-se três categorias 

a priori:  Agricultura Sustentável, Diversificação na Produção de Alimentos e 

Desenvolvimento Econômico e Social. Os dados levantados foram analisados com o 

auxílio do software, Atlas.ti 8.  

Ao submeter-se os dados à análise no Atlas.ti 8, observou-se a emergência 

de uma nova categoria que foi denominada Condição e Qualidade de Vida. Cada uma 

destas categorias é subdividida em uma série de elementos de análise, também 

levantados a partir das metas dos dois ODS mencionados. 

A quarta parte apresenta a análise destes dados e quais foram os resultados 

alcançados frente aos objetivos estipulados e às perguntas de pesquisa, além da 

discussão destes resultados da pesquisa de campo e sua relação com a 

fundamentação teórica do trabalho. 

Assim, as entrevistas, após terem sido transcritas, forma lançadas no Atlas.ti 

8 como “Documentos”, as Categorias de Análise tornaram-se “Grupos de Códigos” e 

os elementos de análise em “Códigos”. A partir dos Grupos de Códigos, organizaram-

se quatro “Redes”, nas quais, Grupos de Códigos e os Códigos se inter-relacionam, 

servindo de importante base tanto para a sua análise quanto para descrição dos dados 

e discussão dos resultados da pesquisa de campo.    

 Finalmente, na quinta parte, as conclusões e recomendações com as 

sugestões de possibilidade de estudos futuros. 

Percebe-se, de acordo com os dados revelados, que a agricultura familiar em 

assentamentos da reforma agrária guarda uma grande riqueza de conhecimento 

tradicional, cujo potencial deve ser preservado para as gerações futuras, sobretudo 

no que tange a aspectos de segurança alimentar. O aspecto econômico, a geração 

de renda, ainda que seja importante no que tange a fatores como o de manter a 

população no campo, não é o fator mais importante para a população pesquisada. 

Para estas pessoas, conforme revelam nas entrevistas, a condição de qualidade de 

vida, viver uma vida digna, revela-se como sua maior “riqueza”. 
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É importante que o leitor tenha em mente que, por tratar-se de um mestrado 

profissional, espera-se que sejam feitas recomendações de novos estudos, além de 

se apresentarem possibilidades de cooperação entre setores, até mesmo de novos 

negócios ou de alternativas para melhorar processos aplicados no ambiente de 

pesquisa, pois a construção da sustentabilidade depende muito mais de cooperação 

do que trabalho isolado. 

 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com base no que foi exposto até aqui, formula-se o problema de pesquisa 

que norteou essa dissertação. 

 

Como as características da agricultura familiar em assentamentos da reforma 

agrária no Paraná, mais especificamente nos assentamentos Contestado, 8 de Junho 

e Sepé Tiaraju, se relacionam com a sustentabilidade na perspectiva dos ODS? 

  

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Tendo em mente a pergunta formulada no problema de pesquisa, este 

trabalho se propõe a atender um objetivo geral e outros três objetivos específicos 

conforme apresentado a seguir: 

 

1.2.1.  Objetivo Geral 

 

Compreender como as características da agricultura familiar nos 

assentamentos da reforma agrária no Paraná, Contestado, 8 de Junho e Sepé Tiaraju, 

se relacionam com a sustentabilidade na perspectiva dos ODS 2 - Fome Zero e 

Agricultura Sustentável e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

a) Descrever as características da agricultura familiar em assentamentos 

da reforma agrária no Paraná, mais especificamente nos assentamentos Contestado, 

8 de Junho e Sepé Tiaraju.  
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b) Identificar os aspectos da agricultura familiar nos assentamentos 

estudados que se relacionam com a sustentabilidade sob as metas dos ODS 2 - Fome 

Zero e Agricultura Sustentável e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

em relação às categorias de análise de: Agricultura Sustentável, Diversificação na 

Produção de Alimentos e Desenvolvimento Econômico e Social. 

c) Compreender a relação entre as características da agricultura familiar 

nos assentamentos estudados, com a sustentabilidade sob as metas dos ODS 2 - 

Fome Zero e Agricultura Sustentável e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico, levando-se em conta as categorias de análise adotadas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Nos últimos anos do século XX, o mundo passou por transformações 

acentuadas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, seja na indústria, na 

medicina e, não menos importante, na agricultura. Servindo-se destes três setores, 

apenas a título de exemplo e, como tal, a evolução da medicina, permitiu, ano após 

ano, uma longevidade maior para a população, mesmo em países menos 

desenvolvidos. Para atender esta expectativa de vida mais elevada da população 

mundial, a qual triplicou nos últimos 50 anos do século XX, foi necessário um esforço 

para que a produção agrícola fosse capaz de atender uma crescente demanda por 

alimentos (EHLERS, 2008). Esta era, no final da década de 1960, início da década de 

1970, a preocupação do Clube de Roma, quanto ao possível colapso do modelo de 

desenvolvimento (NEBBIA, 2002). Em contrapartida, visando o aumento da 

produtividade no campo, muitas pesquisas científicas vinham sendo desenvolvidas 

para melhorar a produção agrícola, de forma que esta teve um incremento significativo 

em relação à capacidade de produção, tudo graças a um pacote tecnológico voltado 

para a agricultura. 

Da mesma forma como este pacote tecnológico trouxe uma série de 

benefícios, ele também gerou uma série de problemas no campo (CARSON, 1962) 

sendo: problemas ambientais – uso exagerado de insumos químicos, manipulação 

genética, exploração exagerada dos solos etc.; problemas sociais – insegurança 

alimentar, substituição de mão de obra por máquinas, desemprego, migração 

populacional para centros urbanos, exclusão social  etc.;   problemas econômicos – 

aumento dos custos de produção, altos custos de transferência de tecnologia, 
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dependência tecnológica, exploração econômica entre países, empobrecimento da 

população do campo, etc.  

Neste cenário, a agricultura familiar produtora de alimentos – termo que serve 

como uma “roupagem” nova ao antigo campesinato ou a pequena produção –, sofre 

uma forte concorrência do agronegócio – termo que define a agricultura modernizada, 

extensiva e de produção de commodities para exportação – sobretudo em relação aos 

programas governamentais de políticas agrícolas e financiamento para produção.  O 

termo “agricultura familiar” serve assim, como um conceito social que busca afastá-la 

de uma visão de atraso e de ineficiência, por não embarcar o pacote tecnológico do 

agronegócio, ignorando seus aspectos que, além da produção de subsistência, ela 

gera empregos, renda, e produção excedente, que é oferecida ao mercado (SAUER, 

2008). 

De acordo com os objetivos mencionados, este estudo visa a análise da 

agricultura familiar, em assentamentos da reforma agrária no estado do Paraná, a 

partir de conceitos da sustentabilidade, sob princípios do ODS 2 - Fome Zero e 

Agricultura Sustentável e do ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 

apontando aspectos atendidos e aspectos não atendidos, contribuindo com sugestões 

quanto às possibilidades de melhoria a partir do estudo teórico e da pesquisa de 

campo. 

 

1.4.  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A fim de responder ao problema de pesquisa e atender os objetivos propostos 

para este trabalho, o mesmo está estruturado em uma base teórica visando 

contextualizar a sustentabilidade na agricultura familiar sob os critérios dos ODS. 

Assim, feita a apresentação do problema de pesquisa e dos seus objetivos, busca-se 

na segunda parte, além de uma pesquisa a respeito das “origens” da sustentabilidade, 

sua conceituação e como esta se relaciona com as diversas perspectivas de 

desenvolvimento.  Ademais, aborda-se o papel do Estado, enquanto agente para a 

formulação e elaboração de política públicas voltadas ao desenvolvimento territorial 

sustentável, atendendo as demandas sociais, bem como, a forma de como os 

movimentos sociais influenciam nas decisões a respeito da elaboração de políticas 

públicas. Neste ponto do trabalho, inicia-se a aproximação teórica a respeito do objeto 

de estudo, a sustentabilidade na agricultura familiar. Na terceira seção, serão 
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abordados os procedimentos metodológicos de pesquisa, a pesquisa de campo 

propriamente dita, e a forma de interpretação e análise dos resultados. Na quarta 

seção, são apresentados e analisados os dados da pesquisa, bem como é feita a 

discussão dos resultados. Finalmente, na quinta e última seção é reservada para a 

conclusões a respeito deste trabalho, bem como as recomendações e a apresentação 

de propostas para estudos futuros a respeito da sustentabilidade na agricultura 

familiar. 
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2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Na sequência, serão apresentados conceitos relacionados à sustentabilidade 

e como estes conceitos, a partir de uma breve contextualização histórica, estão 

relacionados aos aspectos de desenvolvimento ou a construção de uma nova 

sociedade, argumentando a respeito de políticas públicas relacionadas à agricultura, 

em especial à agricultura familiar. 

 

2.1. SUSTENTABILIDAE 

 

2.1.1.  As Origens da Sustentabilidade: Breve Contextualização 

 

A partir da segunda metade do século XX, com uma série de mudanças no 

planeta, as preocupações com as questões ambientais se intensificaram. Para a 

sustentabilidade, foram importantes duas obras literárias: a primeira, em 1962, 

Primavera Silenciosa, de Rachel Carson (Silent Spring). Nesta obra a autora expõe 

os impactos causados pelo uso intensivo de agroquímicos no meio ambiente, sob o 

pretexto de controle de “pragas”, sejam insetos ou plantas. Ainda que tenham 

transcorrido quase sessenta anos da publicação da referida obra, esta continua 

bastante atual ao se considerarem os interesses da indústria química na oferta de 

produtos para o controle de “pragas” domésticas ou encontradas na produção 

agrícola. Se os agrotóxicos evoluíram em sua composição e na tecnologia, as práticas 

de mercado, sua influência em setores da política e o interesse pelo capital continuam 

bastante atuais. A segunda obra, de acordo com Nebbia (2002, p 2), em 1968, A 

Tragédia dos Bens Comuns, de Garrett Hardin (The Tragedy of the Commons).1 

Não que em anos anteriores não tenha havido preocupação com as questões 

de sustentabilidade, pois como afirmam Zeller e Ryan (2012, p. 12), o termo teria sido 

utilizado no XVIII, na Alemanha, em um contexto econômico na gestão de florestas 

como uma commodity muito importante para a época. Porém, as obras de Rachel 

Carson e de Garrett Hardin, trouxeram a questão do meio ambiente à mesa de 

debates internacional, significando uma quebra de paradigmas e de mobilização 

internacional.  

                                                           
1 Esta obra não foi localizada em nenhuma biblioteca das IES de Curitiba, nem mesmo para a compra 
em editoras e em sebos, razão pela qual cita-se Nebbia (2002). 
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Além dessas duas obras, outra de grande importância, foi a publicação do 

Clube de Roma, de 1972, Os Limites do Crescimento (The Limits to Growth). Formado 

por um grupo de estudiosos que previa, a partir das condições de desenvolvimento na 

década de 1970, o colapso do sistema econômico mundial, caso se mantivessem as 

condições históricas de desenvolvimento recente, observadas na década de 1970, 

considerando-se cinco aspectos: população, produção de alimentos, industrialização, 

poluição, e consumo de riquezas naturais não renováveis (MEADOWS et al. 1973).  

 

Somente mais uma vez acentuaremos que nenhum destes resultados de 
computador é uma predição. Não esperaríamos que o mundo nela se 
comportasse como o modelo mundial em nenhum dos gráficos que 
mostramos, especialmente nos modos de colapso. O modelo contém 
afirmações dinâmicas somente sobre os aspectos físicos das atividades do 
homem. Ele supõe que as variáveis sociais – distribuição de renda, atitudes 
em relação ao tamanho da família, escolha entre bens, serviços e alimentos 
– continuarão a seguir os mesmos padrões que tem seguido no mundo 
inteiro, no período histórico recente. (p. 141). 
 

Nota-se que, de acordo com estas três obras, aquele era um ambiente e um 

período de bastante pessimismo. Assim, nesta conjuntura, foi organizada a primeira 

conferência mundial para discutir as questões de meio ambiente e de 

desenvolvimento econômico, ou seja, a Conferência de Estocolmo, em 1972, também 

conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, da 

qual, provavelmente, o resultado mais expressivo tenha sido a instituição do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Conforme Veiga (2014), a conferência de Estocolmo tem significado 

equivalente nas questões de meio ambiente, ao que representam os acordos de 

Bretton Woods para a economia e a Convenção de São Francisco para a criação da 

ONU, nas questões de segurança global. 

É fato que da Conferência de Estocolmo, com seus 26 princípios e um Plano 

de Ação com 109 recomendações, não surgiu nenhum compromisso de obrigação 

legal entre as nações, porém significou o ponto de partida para uma série de acordos 

e ações regionais, versando em sua maioria, sobre questões de clima e meio 

ambiente. Foi também a base para Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), sendo mais conhecida como Relatório de Brundtland, 

cujas discussões iniciaram em 1983, culminando em 1987, com a publicação do 

relatório, o qual representa uma síntese das reuniões públicas realizadas, tanto em 

regiões desenvolvidas quanto em regiões em desenvolvimento. No caso, entenda-se 
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desenvolvimento, como desenvolvimento industrial ou seja, crescimento econômico. 

Nestas reuniões, líderes do governo e a população, manifestaram seus pontos de 

vista, no sentido de uma cooperação bilateral, a respeito de temas relacionados à 

agricultura, exploração de florestas, recursos hídricos, geração de energia, acesso e 

transferência de tecnologia, com vistas a um novo modelo de desenvolvimento, o 

desenvolvimento sustentável. O relatório intitulado “Nosso Futuro Comum”, pela 

primeira vez definiu o que se convencionou como desenvolvimento sustentável sendo: 

“O desenvolvimento sustentável busca atender às necessidades e aspirações do 

presente sem comprometer a capacidade de atender às necessidades do futuro”.2 

(Tradução Nossa). 

A década de 1980 também representou um avanço significativo nas tratativas 

a respeito de mudanças climáticas sobretudo, porque pela primeira vez houve maior 

integração entre diversos atores, tal como o envolvimento de empresas na discussão 

das mudanças climáticas. Deliberou-se, por exemplo, a questão da transferência de 

indústrias poluidoras de países do hemisfério norte para países do hemisfério sul, os 

quais, dependentes de maior desenvolvimento econômico, eram mais coniventes em 

receber maiores índices de poluição. Além disso, houve um aumento do interesse do 

meio acadêmico com relação ao meio ambiente e desenvolvimento, tornando-se tema 

de estudo das ciências sociais, bem como a criação de novas disciplinas, como a 

engenharia ambiental e a economia ambiental. Estas disciplinas, outrora disciplinas 

periféricas, tornaram-se novos campos de estudos com o desenvolvimento de novas 

teorias e aplicação em contextos reais (NEBBIA, 2002). 

Na década de 1990 houve uma busca maior na compreensão a respeito do 

termo desenvolvimento sustentável. Foi neste período, também caracterizado pelo fim 

da guerra fria que o mundo entrou em “ebulição” com um expressivo aumento dos 

movimentos populares relacionados à globalização, dentre os quais estavam a pauta 

econômica e a ambiental. Neste contexto, de acordo com Guimarães e Fontoura 

(2012), na Conferência Rio – 92, também conhecida como Cúpula da Terra ou 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento que se 

estruturaram as bases do conceito de desenvolvimento sustentável.  

                                                           
2 Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present without 
compromising the ability to meet those of the future. Report of the World Comission On Environment 
and Development: Our Common Future. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf>  Acesso em: 20/08/2018. Tradução nossa. 
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Quanto a isso, Sachs (2004) orienta que não se deve confundir o 

desenvolvimento como crescimento econômico, sendo este apenas uma condição 

para tal, mas não suficiente, e que desenvolvimento sustentável ainda pressupõe, 

além de “prudência ecológica” um desdobramento como “socialmente includente, 

ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo” (p. 214). Desta 

forma, no que se refere ao ODS 8, pretende-se olhar o desenvolvimento da agricultura 

familiar nos assentamentos da reforma agrária no Paraná não se restringindo apenas 

ao elemento econômico, mas considerando aspectos de qualidade de vida. 

Guimarães e Fontoura (2012) sustentam que, a Rio – 92, seria um resultado 

do processo de Globalização, tendo contribuído para reafirmar na sociedade a 

consciência a respeito da interdependência entre a dimensão ambiental, social e 

econômica de desenvolvimento.  

Tal percepção e, diferentemente da Conferência de Estocolmo, a Rio – 92, 

estabeleceu uma agenda, como compromisso entre os 176 países participantes, cujo 

resultado mais significativo provavelmente tenha sido a Agenda 21, estabelecendo um 

plano de ação para lidar com o clima e o meio ambiente. Porém, como colocado por 

Veiga (2014, p. 15), por mais importante que tenha sido, foram “seiscentas inócuas 

páginas”, podendo ser classificada como um fracasso, pois os recursos que deveriam 

ser destinados para concretização dos compromissos assumidos foram definhando 

ao longo da década de 1990. 

A Cúpula de Johannesburgo, realizada em 2002, poderia ter sido mais uma 

oportunidade para o prosseguimento dos compromissos assumidos para o meio 

ambiente e desenvolvimento, porém fora “boicotada” pela ação de lobistas financiados 

pela indústria petroleira, resultando na ausência de importantes lideranças políticas, 

sobre as quais estas empresas exerceram influência direta, a qual beirava a 

chantagem. Com a ausência dos líderes das principais economias globais, os líderes 

de economias emergentes também se viram compelidos a defender os interesses 

próprios de suas nações, o que significou uma ameaça importante, pelo menos em 

relação ao chamado “Princípio de Precaução”, o qual representava um pilar da Rio-

92 e um dos aspectos mais revolucionários desta conferência em relação à defesa do 

regime internacional sobre o meio ambiente (GUIMARÃES, FONTOURA, 2012, p. 22). 

Ademais, para os autores (p. 24), outros dois fatores teriam contribuído para o 

fracasso, sendo: um excesso de otimismo, imaginando que o mundo havia 

amadurecido para um plano de ação efetivo; por outro lado, um excesso de 
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pessimismo por não haver sido estabelecida previamente uma agenda com decisões 

específicas, as quais tornaram-se ambíguas por tentar evitar conflitos ou agradar e, 

ao mesmo tempo, não alienar grupos com interesses contrários. Assim, seus 

resultados mostraram-se frustrantes. Seguindo neste mesmo rumo, em 2012, a Rio + 

20 foi afetada pelas mesmas insuficiências em relação a resultados concretos, com 

pequenos avanços com relação aos compromissos anteriormente assumidos, pois 

não fora concebida como “conferência de revisão”, dispensando a presença de chefes 

de Estado e de Governo. Nesta, ao referir-se sobre o tema da convenção, “O Futuro 

que Queremos”, um grupo de peritos independentes assumiu uma atitude corajosa ao 

alertar os delegados da conferência da existência dos riscos com relação aos 

compromissos que haviam sido assumidos no Rio, vindo, mais uma vez, a permanecer 

apenas em promessas vazias, sem estabelecer mecanismos para a efetiva prestação 

de contas ou acompanhamento das ações. A este respeito assim se manifestam 

Guimarães e Fontoura (2012): 

 

Sendo assim, verifica-se que os líderes mundiais e a ONU durante a Rio + 20 
não fracassaram em responder aos três primeiros desafios apontados para 
enfrentar as mudanças ambientais globais: antecipar, perceber e comunicar. 
O que os principais atores da cúpula novamente evidenciaram foi a sua 
incapacidade para “atuar” consequente com o discurso (p. 30). 
 

Além disso e, para concluir, entre os mais significativos acordos globais a 

respeito de sustentabilidade estão, em 2015 a Cúpula do Desenvolvimento 

Sustentável (Nova Iorque) estabelecendo os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável ODS. Baseados nos 8 Objetivos da Cúpula do Milênio, foram 

estabelecidos 17 objetivos e 169 metas para transformar o mundo: “Transformando 

Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.” Ainda, em 2015, 

foi celebrada a COP 21 tratando do Acordo sobre o Clima, em Paris, o qual visa o 

combate às mudanças climáticas. Este encontro foi considerado como um acordo 

histórico, pois fora celebrado entre 195 países, com vistas a redução das emissões 

de gases poluentes e limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus centígrados a 

níveis pré-industriais, sendo que cada país assumiu metas voluntárias, as quais serão 

implementadas em seus territórios, a fim de limitar a emissão de poluentes e a 

consequente elevação da temperatura média global. Para efetivar o acordo de Paris 

organizou-se, em 2016, a COP 22 – Cúpula da ONU Sobre o Clima – celebrado em 

Marrakesh, pondo oficialmente o Acordo de Paris em vigor.  
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Uma das grandes dificuldades em âmbito global a respeito dos acordos 

celebrados é a sua efetiva implementação. No entender de Veiga (2014), isso se deve 

em razão de uma falta de confiança em escala global percebida entre cidadão e 

empresas a respeito das políticas adotadas para ações mais abrangentes e 

transparentes, faltando uma abordagem “policêntrica” em diferentes níveis, “sob a 

supervisão ativa de atores locais, regionais e nacionais” (p. 16). Esta visão poderia 

servir como incentivo para atividades experimentais em diferentes níveis, conduzindo 

a métodos de avaliação de custos e de benefícios relacionados às táticas empregadas 

em determinado ambiente e, a seguir, compará-los aos resultados alcançados em 

outros. 

Assim, a grande dificuldade em avançar em âmbito global a respeito de novas 

políticas a respeito do meio ambiente é que a discussão e a preocupação giram em 

torno de níveis de crescimento econômico, sob a ótica da política econômica 

contemporânea e não uma afetiva mudança para uma nova política econômica com 

vistas à sustentabilidade global. Esta ameaça é explicitada por Guimarães e Fontoura 

(2012):  

De fato, o fracasso em promover o desenvolvimento sustentável só pode 
levar à perpetuação das encruzilhadas atuais de degradação ambiental, 
pobreza, desigualdade, consumismo e alienação cultural e política. Cedo ou 
tarde, todos terão de pagar o preço de irresponsabilidade social e ambiental. 
O recrudescimento da violência e do terrorismo representam apenas a ponta 
visível de um iceberg que ameaça pôr a pique um processo de globalização 
que, apesar de ter produzido avanços consideráveis em diversos âmbitos da 
vida social em todo o mundo, caracteriza-se cada vez mais pela assimetria 
(p. 33). 
 

Assim, de forma bastante sintetizada, estes podem ser considerados os 

eventos mais significativos da origem da sustentabilidade sendo que, até o presente, 

houve um grande número de acordos e tratados tanto em âmbito global, quanto outro 

grande número de acordos regionais, os quais versam sobre os mais diversos temas 

de meio ambiente e desenvolvimento. 

Dentre estas conferências e acordos internacionais, as questões relacionadas 

a agricultura também sempre foram centrais quando dos debates a respeito da 

sustentabilidade, visto que tem grande impacto, seja na segurança alimentar global, 

no uso exagerado de insumos químicos para a produção, seja em questões 

relacionadas ao desmatamento, provavelmente a principal preocupação dos 

ambientalistas. 
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2.1.2.  O Que é Sustentabilidade 

 

Conforme Kates, Parris e Leiserowitz (2005), nos últimos 50 anos do século 

XX, as maiores preocupações e aspirações no mundo podiam ser traduzidas, entre 

outras questões, a busca pela paz, liberdade, desenvolvimento e meio ambiente. A 

paz global, ainda que com a ameaça da Guerra Fria, de acordo com os autores teria 

sido conseguida. Porém não sem a presença de conflitos locais, nos quais as grandes 

potências agiam direta ou indiretamente. Quanto à liberdade, em diversos países, foi 

alcançada com o fim do colonialismo, pelo fim do imperialismo, do totalitarismo e a 

própria luta pela expansão da democracia, o que representou para as populações, 

acesso aos direitos humanos, direitos das mulheres, dos povos indígenas e outras 

minorias.  

Ademais, nesse período, muitos países conseguiram sua independência 

política, e seguiram outros tantos que também buscavam o desenvolvimento 

econômico, os quais abrigavam dois terços da população mais pobre do mundo, todos 

empenhados em prover as necessidades básicas de suas populações, almejando 

padrões mais elevados de vida, tais como os do outro um terço mais rico. 

Neste cenário, na década de 1970, as questões ambientais também se 

tornaram evidentes, tanto em âmbito nacional quanto internacional, no meio legal e 

institucional, tornando-se um dos grandes interesses de estudos e debates em 

comissões internacionais, que se esforçavam em entender e conciliar uma dupla 

perspectiva relacionada ao desenvolvimento sustentável (grifo nosso): crescimento 

econômico e preservação de recursos. Na década de 1980, a Comissão de Brundtland 

deu os primeiros passos ao definir desenvolvimento sustentável e, talvez, sua maior 

contribuição tenha sido o fato de explicitar que o ser humano seja parte do meio 

ambiente e, fazendo parte deste, suas ações e suas vontades têm impacto sobre ele, 

de forma que seria necessário entender que o “meio “ambiente” é onde todos vivemos 

e “desenvolvimento” é o que nós todos fazemos na busca de melhorar nosso destino 

nessa morada. Os dois são inseparáveis” (ONU, 1987) (Tradução nossa). 

A capacidade de satisfazer as necessidades da atual geração sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas, de acordo 

com Kates, Parris e Leiserowitz (2005), tornou-se uma definição padrão, a mais 

lembrada e citada. Entendem os autores que o uso desta definição leva as pessoas a 

vê-la com maior foco na justiça entre gerações sendo que, em si, ela não menciona 



31 
 

explicitamente o meio ambiente nem o desenvolvimento. Contudo, os parágrafos 

seguintes do Relatório, lembram que tal modelo de desenvolvimento implica em 

limites ou limitações os quais são impostos tanto pela tecnologia, a organização social 

ou, mais importante, pelos próprios limites impostos pela biosfera. 

Tendo isto em mente, conforme Kates, Parris e Leiserowitz (2005), o 

Conselho de Desenvolvimento Sustentável, da Academia Nacional de Ciências dos 

Estados Unidos, divulgou um estudo chamado Nossa Jornada Comum: A Transição 

para a Sustentabilidade3, no qual foram identificadas três categorias principais, as 

quais deveriam ser consideradas e preservadas, sendo: natureza, sistemas de 

suporte de vida e povos (grifo nosso). Ademais, estas três categorias relacionam-se 

com outras três, as quais, de acordo com o estudo, deveriam ser desenvolvidas: 

pessoas, economia e sociedade (grifo nosso). Estes pilares foram reforçados pela 

Declaração de Johannesburgo, conclamando uma responsabilidade coletiva em 

busca do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e preservação 

ambiental, em âmbito local, nacional, regional e global.  

Tendo em mente estes objetivos, tanto as Nações Unidas, por meio da 

Declaração do Milênio, quanto o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, da 

Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, por meio de sua “Transição para 

a Sustentabilidade” estabeleceram metas, indicadores, valores e práticas, que visam 

o alcance da sustentabilidade que, ao menos de momento, estão distantes dos 

anseios e das necessidades reais.  

Para Kates, Parris e Leiserowitz (Op cit, p.18) avanços significativos foram 

conseguidos no sentido de maior engajamento, sobretudo em se tratando de 

movimentos sociais que, juntos, buscam alcançar alguns objetivos adotando 

“Agendas 21” locais exercendo pressão sobre representantes de empresas e 

representantes políticos, bem como no movimento para arrecadação de fundos para 

financiamento e subsídios para comunidades pobres, cancelamento de dívidas e de 

subsídios agrícolas em países ricos. 

Este conceito é ressaltado por Boff (2014) quando afirma que a ideia de 

economia solidária é a forma de construção de conceito de sustentabilidade, opondo-

se ao sistema imperante. Nele, o ser humano ocupa o “centro fulcral” e não o capital; 

                                                           
3 Our Common Journey: A Transition Toward Sustainability. Disponível em: < http://leml.la.asu.edu/Wu-
SS2016F/Key_Readings/About_sustainability_science/NRC-1999-Our%20Common%20Journey.pdf >  
Acesso em: 20/08/2018. 
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o trabalho, em oposição ao conceito de mercadoria paga por um salário, é visto como 

uma ação criadora; a solidariedade impõe-se à competição; a centralização do poder 

dos patrões é substituída pela autogestão e democracia. Enfim, de acordo com o 

autor, busca-se uma melhor qualidade de vida, de trabalho, com desenvolvimento 

local, mas visando o global.  

Contudo, lembram Kates, Parris e Leiserowitz que, acompanhados pelos 

movimentos sociais, o desenvolvimento sustentável também sofre oposição. De um 

lado as críticas estão no desenvolvimento sustentável top-down apresentado pela 

ONU, impondo normas sobre como as pessoas deveriam conduzir suas vidas, 

representando uma ameaça às liberdades e propriedades individuais. De outro, os 

que veem o desenvolvimento sustentável como uma forma de rendição, não havendo 

diferença com o desenvolvimento comum, mas agora sendo ditado por grandes 

empresas e instituições multilaterais dando uma aparência de justiça social e de 

preservação da natureza. 

Assim, a definição de desenvolvimento sustentável, apesar das inúmeras 

sugestões propostas por pesquisadores e especialistas, de momento, ainda não há 

proposta clara, de forma que o desenvolvimento sustentável se mantém como um 

paradoxo: complexo, contraditório, irreconciliável.  

Contudo, em sua essência essa complexidade da sustentabilidade contém 

bastante poder  e criatividade, tendo em vista, por exemplo, os esforços em conciliar 

as propostas padrões do Pacto Global da ONU e do Conselho Mundial de Negócios 

para o Desenvolvimento Sustentável, considerando a diversidade global, sua 

heterogeneidade, adaptando o conceito de sustentabilidade desafios muito diferentes, 

nos quais ele perpassa o conceito de cidades sustentáveis, modos de vida 

sustentáveis, agricultura sustentável, pesca sustentável,  

Ainda, de acordo com Kates, Parris e Leiserowitz (Op cit, p. 20), os termos,  

“desenvolvimento” e “sustentável”, ainda que ambíguos, carregam valores muito 

positivos para a maioria das pessoas, sendo quase um objetivo e valor universal,  

envolvendo possibilidades de produção de um diálogo global a respeito do que 

sustentabilidade deveria significar, visto que já foi possível uma evolução da ênfase 

original entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, para uma 

perspectiva aprofundada, incluindo a alternativa humana e social, bem como a visão 

alternativa da natureza antropocêntrica versus a ecocêntrica. 
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Assim, o desenvolvimento sustentável, dadas as diferentes perspectivas, 

demanda a participação de diversos stakeholders, a fim de conciliar objetivos, 

interesses e valores, em alguns casos opostos, o que pode gerar rejeição por parte 

de stakeholders individuais, por perceberem ameaças aos seus próprios objetivos, 

valores ou interesses. Desta forma, exige-se um trabalho difícil, como demonstram 

experiências reais, pois os interesses desses diferentes stakeholders precisam ser 

comparados, contrastados, criticados e debatidos, para que seja possível imaginar e 

agir em prol de um mundo em que as necessidades humanas básicas sejam 

atendidas, sem a ameaça irreversível de destruição dos sistemas naturais dos quais 

dependemos. 

Apesar das dificuldades em torno de um consenso para a sustentabilidade é 

preciso ter em mente que: 

 

Em suma, sustentabilidade é uma noção incompatível com a ideia de que o 
desastre só estaria sendo adiado, ou qualquer tipo de dúvida sobre a real 
possibilidade do progresso da humanidade. Em seu âmago está uma visão 
de mundo dinâmica, na qual transformação e adaptação são inevitáveis, mas 
dependem de elevada consciência, sóbria precaução e muita 
responsabilidade diante dos riscos e, principalmente, das incertezas. Daí a 
importância crucial de um sinérgico avanço do conhecimento sobre 
governança global e cooperação (VEIGA, 2014, p. 19). 
 

Portanto, há perspectivas. O que se fará depende, entre outros, de governos 

e da sociedade em geral, em empenhar-se em um esforço conjunto, visando a 

construção de novo modelo de desenvolvimento.  

 
 

2.2.  OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS 

 

Enquanto se trabalhava na formulação do problema de pesquisa, a intenção 

deste trabalho visava uma análise da agricultura familiar sob as perspectivas do TBL 

- Triple Botton Line, porém na sequência do trabalho, percebeu-se que este conceito 

estaria um tanto “ultrapassado”, ante a formulação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, quando se considera a abrangência destes diante do TBL. 

 Conforme mencionado anteriormente, originados na cúpula de Nova Iorque, 

realizada em 2015, os ODS vieram a substituir os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio - ODM que, sem negar-lhes a importância e avanços, não tiveram a eficiência 

almejada, quando de sua concepção. Contudo, apesar do resultado parcial, os ODM, 

mostraram que são viáveis, pois de acordo com a própria ONU, houve redução da 
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pobreza global, jamais tantas crianças frequentaram a escola primária, a mortalidade 

infantil caiu de forma acentuada, houve expansão do acesso à água potável e o 

combate a doenças tais como malária, AIDS e tuberculose salvando-se milhões de 

vidas. 

Portanto, sempre pensando no prazo de até 2030, conforme preconizado em 

2015, quando todos os países, que integram a ONU, participaram da Cúpula de Nova 

Iorque, foram criados os ODS, baseados em 17 objetivos e 169 metas com vistas a 

repensar e redefinir o desenvolvimento global. A bem da verdade, em cada um dos 

objetivos, encerram-se os conceitos do Triple Bottom Line - TBL, o Social, o 

Econômico e o Ambiental. Ante o exposto, para dar conta desta proposta, optou-se 

por dois objetivos, com os quais é possível avançar largamente no propósito deste 

trabalho:4  

 ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável. Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável. 

 ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos.  

 

2.3. MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

 

A razão pela qual se abordam os movimentos sociais neste trabalho se deve 

como programa de proteção da agricultura familiar por meio da reforma agrária, cujo 

progresso na criação de novos assentamentos relaciona-se, em grande medida, aos 

esforços e às pressões exercidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - 

MST, que vem exigindo a criação de políticas de inclusão com vistas à redistribuição 

fundiária. Com os dois próximos tópicos, ainda que pareçam um tanto afastados do 

objetivo deste trabalho, pretende-se ambientar o leitor ao meio a ser analisado em 

campo, ou seja, a agricultura familiar em assentamentos da reforma agrária. Esta 

                                                           
4 Por uma questão de objetividade, neste trabalho não será realizada uma descrição exaustiva de cada 
um destes objetivos, porém durante o trabalho de pesquisa de campo os mesmos serão elencados a 
partir da observação desta pesquisa. Para que o leitor não se sinta desassistido quanto à informação 
e a descrição dos 17 Objetivos e cada uma de suas respectivas metas, ambos, objetivos e metas, 
podem ser consultados no site da ONU – Organização das Nações Unidas: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
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breve abordagem encontra justificativa no trabalho de Brenneisen (2004), para quem, 

o processo de lutas vivido pelo assentado interfere no desenvolvimento de uma 

propriedade, pois o período de penúria vivido em acampamentos do MST, 

dependendo de sua “dosagem”, ou gera a “pedagogia do sofrimento”, de modo que 

haveria uma valorização da conquista de um lote, ou por outro lado, a “pedagogia da 

resignação”, fato que poderia simplesmente quebrar todo o espírito de luta do 

agricultor sem-terra, levando-o ao conformismo. Acredita-se que estes aspectos serão 

encontrados no campo e refletidos na fala dos entrevistados. 

Quando se trata da abordagem dos movimentos sociais, não se pode deixar 

de observá-los sob perspectiva de direitos humanos.  

Para Gallardo (2014) e Ruiz (2014) o capital, para sua conveniência, criou 

categorias diferentes para direitos humanos, sendo alguns poucos como absolutos – 

proibição da tortura, e do trabalho escravo – os que podem ser congelados – direito 

de ir e vir, de associação, de expressão, a segurança pessoal, proteção contra abuso 

de poder – e os progressivos – econômicos, culturais e sociais. Assim, a aplicação 

efetiva de qualquer uma das categorias é bastante relativa, pois sob a perspectiva do 

capital e seu apetite interminável de acumulação, este 

 

[…] contém uma lógica de discriminação que produz ganhadores e 
perdedores; reifica mercantilmente a experiência humana, reduzindo a 
plenitude possível dessa experiência ao consumo ou à opulência; propõe 
uma ordem absoluta, a partir da qual se pode agredir a diversidade humana 
ou suas experiências individuais diversas (GALLARDO, 2014 p. 33). 
 

Sob esta ótica, se na impossibilidade de assegurar estes direitos às gerações 

atuais e, adentrando ao que preconiza o conceito de sustentabilidade formulado pelo 

Relatório de Brundtland, de também “garantir às gerações futuras o direito à sua 

sobrevivência”, isso se torna uma incógnita, pois como expõe Santos (1997):  

 
[...] a concepção ocidental dos direitos humanos está contaminada por uma 
simetria muito simplista e mecanicista entre direitos e deveres. Apenas 
garante direitos àqueles a quem pode exigir deveres. Isto explica por que 
razão, na concepção ocidental dos direitos humanos, a natureza não possui 
direitos: porque não lhe podem ser impostos deveres. Pelo mesmo motivo, é 
impossível garantir direitos às gerações futuras: não possuem direitos porque 
não possuem deveres (p.24). 
 

Além do mais, para Gallardo (2014), o diferente ainda tem pouco espaço na 

sociedade em que valores neoliberais e conservadores se impõem fortemente ao 

diferente, o pobre, aquele que não se enquadra sob o padrão determinado. Estes, 



36 
 

historicamente na América Latina, são considerados seres inferiores, homúnculos, 

humanoides e terroristas – sobretudo quando se manifestam, quando lutam por seus 

direitos. Gallardo (Op cit) crítica incisivamente defensores do modelo de sociedade e 

de desenvolvimento, que entendem que as políticas de Estado não deveriam interferir 

em processos que favorecem os mais afortunados, pois seriam a locomotiva do 

desenvolvimento. Para estes, de acordo com o autor, algumas pessoas, poucas ou 

muitas, devem resignar-se à sua miséria. 

Para Sposati (2011), este modelo culpa o indivíduo pobre pela sua pobreza, 

sem considerar que muitas vezes este está sujeito a condições precárias de trabalho 

e o salário não lhe permite superar estas condições de miséria, havendo a 

necessidade de um conjunto de políticas públicas e de proteção social para enfrentar 

a pobreza. De acordo com a autora: 

 

Somente quando as causas da pobreza forem criminalizadas é que de fato 
se poderá discuti-las como violação de direito humano. Por adotar essa 
perspectiva é que se destacou a diferença que é tornar cada política social 
alcançável a todos, independentemente de sua condição real, e não a de 
constituir atenções paralelas aos mais pobres (p. 11). 
 

Os Movimentos Sociais opõem-se, portanto, a este modelo de 

desenvolvimento, de onde se erguem as mais diferentes bandeiras, lutando por uma 

diversidade de causas. No Brasil, os movimentos sociais tiveram um papel 

fundamental no processo de redemocratização. De acordo com Medeiros (2012), no 

final da década de 1970, a luta pela terra e as próprias ocupações de propriedade 

passaram a ocorrer com maior frequência, que “[…] reafirmaram a questão fundiária 

de uma maneira fortemente classista, revigorando a oposição entre as diversas 

formas de trabalho no campo e o latifúndio, termo que recobria tanto uma determinada 

forma de apropriação da terra, como relações de exploração e opressão” (p. 12). 

De acordo com Foschiera (2004)5, para os movimentos sociais, o Estado é 

um ente que deve ser combatido, não no sentido de sua eliminação, mas para que 

seja redefinido em suas políticas, o atendimento à demanda das classes menos 

favorecidas, pois como condutor dos processos de transformação agrícola ele 

marginaliza e favorece uma minoria com suas políticas para a agricultura, entre os 

                                                           
5 Apesar do artigo ter sido publicado em 2004, ele ainda é bastante atual ao se considerar a política 
agrícola do atual governo, dominado por uma bancada ruralista que legisla em causa própria, tanto no 
que tange aos direitos dos trabalhadores do campo, à concessão de refinanciamento e de crédito 
agrícola, quanto à legislação relativa ao processo de liberação do uso de insumos agroquímicos. 
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quais estão latifundiários e as grandes corporações nacionais e internacionais 

voltadas ao setor agrícola. Sendo assim, Foschiera (2004) afirma que: 

 

Na busca da superação desta dicotomia, ocorre uma tentativa de reafirmação 
da agricultura familiar, onde o agricultor é o ponto central do processo de 
produção agrícola; de forma que os fatores externos fiquem subordinados a 
seus interesses. Assim, são os fatores internos que devem determinar a 
produção e não que a mesma fique à mercê de fatores externos. Para tanto, 
é preciso sistematizar novas tecnologias apropriadas que minimizem os 
custos de insumos industriais, sem deixar de garantir a produção adequada 
(p. 82). 
 

Foschiera (2004) também argumenta que no embate entre os movimentos 

sociais e “os donos do capital”, o Estado deveria ter um papel de mediador a fim de 

equalizar esses diferentes interesses. A ausência do Estado não é apenas crítica em 

relação ao aumento de desigualdades e a concentração de terra, o que leva a 

precarização da agricultura familiar, mas também é muito crítica quanto ao aumento 

da violência no campo. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra - CPT, em 2016 

houve 61 mortes violentas no campo e em 2017 este número foi de 65 pessoas, entre 

lideranças, assentados, sem terras, entre outros.  

Para fazer frente a todos estes desafios, a mobilização do MST, visa não 

apenas a redistribuição de terras por meio da reforma agrária, mas luta pela melhoria 

de condições para a agricultura familiar, o enfrentamento das desigualdades no 

campo, a qualidade de empregos rurais, uma educação de qualidade para os jovens 

do meio rural, a qualidade e a preservação do meio ambiente que, para sua plena 

efetivação, demanda um projeto de sustentabilidade que contemple os aspectos 

econômicos, ambientais, sociais e culturais (VENDRAMINI, 2007). 

O Brasil, de acordo com Grisa e Schneider (2014), deu passos importantes 

para o fortalecimento da agricultura familiar, adotando uma série de políticas públicas, 

as quais servem como referência internacional. De acordo com os autores, a 

Constituição de 1988 apresenta-se como um marco inicial para estas alterações, 

sendo que abriu espaços para a participação social e reconheceu direitos. Ademais, 

em 1995, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

– PRONAF, gerou novas políticas de desenvolvimento rural. Em 1999 criou-se o 

Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, em 2001, este ministério acolheu a 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF. Em 2006, foi criada a Lei da Agricultura 

Familiar, reconhecendo-a como categoria social com definição de seus conceitos.  



38 
 

No Paraná, o trabalho de Passador (2003), versa a respeito do chamado 

“trabalho em rede”, no qual ela aborda uma iniciativa da sociedade civil, a qual foi 

adotada pelo governo do estado do Paraná. Trata-se do projeto Escola do Campo.  

De acordo com Passador (2003), este projeto nasceu em 1988, no sudoeste 

do Paraná, em razão da percepção por parte de agricultores familiares na falta de 

capacitação e a ausência de escolas de ensino médio na região que pudessem ofertar 

uma educação para a realidade das famílias rurais e às atividades na agricultura. 

Assim, formou-se em 1989, no município de Barracão, com o apoio da prefeitura, a 

Associação Regional das Casas Familiares Rurais – ARCAFAR. No ano seguinte o 

projeto foi levado para o município de Santo Antônio do Sudoeste. Atualmente, este 

projeto existe nos três estados da Região Sul, como “Casa Familiar Rural”, que recebe 

o apoio dos governos dos estados por meio do programa Escola do Campo. 

Trata-se de um trabalho que conta com a participação de diversos setores 

neste processo – por meio do conceito de redes - entre eles: Companhia de 

Desenvolvimento Agropecuário do Paraná- CODAPAR, Associação Regional das 

Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - ARCAFAR,  Instituto de Assistência Técnica 

e Extensão Rural - EMATER, e a Secretaria de Estado e Educação - SEEDPR 

(PASSADOR, 2003).  

Percebe-se que, ao se tratar de uma política pública, é necessário um trabalho 

conjunto, uma efetiva participação entre setores, em cujos processos participativos, 

fazem-se presentes a necessidade da gestão e resolução de conflitos, sendo que os 

frutos, por exemplo, na formação escolar, de cidadania e a própria capacitação dos 

“novos agricultores” são o resultado mais importante no sentido de valorização 

profissional e na própria produção de alimentos.  

O envolvimento desta “rede” de agências, secretarias e associações, inclusive 

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SEAB visam à qualificação profissional, 

assistência técnica e de certa forma, à absorção, compra de produtos da agricultura 

familiar para a merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE.  

A Educação do Campo é regida por Decreto Lei Nº 7.352, de 4 de Novembro 

de  2010, o qual versa sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

- PRONERA, promovendo inclusive a formação superior. 

No estado do Paraná, a Educação do Campo é normatizada por uma série de 

Instruções, que versam, desde a formação do professor, da habitação do professor, 
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estratégia de plano de trabalho, formas de avaliação, concepção do programa político- 

pedagógico, bem como a que versa a respeito da Educação do Campo como Política 

Pública. Esta última é o Parecer CEE/CEB nº 1011/2010 de 06/10/2010.  

Outro programa do governo do Paraná para agricultura familiar é o Pró Rural, 

desenvolvido pela SEAB, em parceria com o EMATER e o Instituto de Terras, 

Cartografia e Geociências – ITCG. A finalidade deste programa é o desenvolvimento 

da agricultura familiar no Vale do Ribeira e na região central do Paraná. Nestas regiões 

a agricultura familiar é a principal fonte de renda, mas a região se caracteriza pela 

“baixa renda e pior acesso aos serviços sociais de qualidade” (SEAB, 2016).  

Ainda de acordo com a SEAB (2016), o objetivo do governo com este 

programa e a revitalização da economia da região, buscando maior competitividade 

superando os desafios que impedem o desenvolvimento, entre eles “ambiente físico 

e produtividade baixa, capacidade restrita e pouca inovação, estrutura física como 

preocupação chave, e história política e questões de posse de terra com papel 

importante”6.  

Esta proposta visa também à qualificação do chamado público operacional, o 

qual deverá ser um multiplicador de agentes, além de fortalecer as lideranças, a fim 

de que avaliem e conheçam as realidades para, a partir deste conhecimento, projetem 

o desenvolvimento.  

Neste contexto é importante, conforme Passador (2003), que a sociedade civil 

se mobilize com vistas a alcançar seus direitos e, mesmo em direção de uma 

sociedade mais igualitária, estas mobilizações não devem estar distantes ou 

separadas do Estado, caso contrário, poderia haver um afastamento, fato que poderia 

comprometer a efetividade das ações. Assim, o Estado deve assumir a sua 

responsabilidade e dar as garantias efetivas de legalidade pois, de outro modo uma 

atividade social poderia ser deturpada por interesses escusos na ausência do Estado 

como regulador. A percepção destas políticas públicas, por parte dos agricultores 

assentados, será objeto de verificação na pesquisa de campo. 

 

2.4. A REFORMA AGRÁRIA 

 

                                                           
6 A descrição do programa Pró Rural pode ser consultada no site da SEAB: 
<http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=221#2.%20Objetivos%2
0do%20Programa> 
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Ao se compreenderem as razões pelas quais, em pleno século XXI, ainda se 

discutem as razões da necessidade da reforma agrária no Brasil, torna-se mais fácil 

de compreender as ações do MST, muitas vezes tidas como radicais. Tudo provém e 

faz parte de um antigo processo histórico. 

As origens mais remotas datam da época do descobrimento do Brasil e a 

forma de ocupação do território que, pela própria dimensão iniciou sua divisão com as 

capitanias hereditárias (1534), posteriormente convertidas em capitanias da Coroa 

(1549) ou sesmarias, cujo regime terminou em 1822 (COLETTI, 2005; BRANDÃO, 

2014).  

Esta forma de ocupação do território pode ser considerada o início do 

coronelismo, o qual visava exclusivamente a exploração, diferente, por exemplo, do 

processo de povoamento ocorrido nos Estado Unidos, que era a efetiva ocupação do 

território. Resulta daí, no caso brasileiro a necessidade intensiva do emprego de mão 

de obra escrava para que o projeto fosse levado adiante. Deste modo, a posse de 

terras no Brasil foi feita de forma desordenada. Mesmo quando, tardiamente, no 

século XIX, na criação da Lei de Terras de 1850, cuja principal finalidade era a da 

venda de terras devolutas para trabalhadores livres, o interesse latifundiário se 

impunha, de forma que a lei não alterasse a situação fundiária, uma vez que, para os 

proprietários de fazendas, ante os esforços da liberação da mão de obra escrava, era 

imprescindível a substituição da força de trabalho escrava pela de imigrantes livres. 

 Assim, de acordo com Coletti (2005), e Brandão (2014), ainda que o governo 

tivesse estabelecido preços maiores para compra de terras devolutas do que o de 

terras particulares, buscando atender o interesse destes proprietários e mesmo com 

valores atrativos, o Brasil não conseguira atrair o interesse internacional para a 

“imigração espontânea”.  Além disso, com a Lei de Terras, não houve a interrupção 

do apossamento, prática que o próprio governo imperial preferia ignorar, muitas vezes 

cedendo gratuitamente a posse de terras públicas.  

No final do século XIX, a Lei de Terras não havia alterado a situação fundiária 

e com a proclamação da República, a responsabilidade da demarcação de terras 

devolutas foi transferida para os estados, os quais, de acordo com Coletti (Op. cit.), 

basearam-se na legislação imperial de 1850, sendo que a regularização de posse se 

alongara em muitos estados até 1930.  

Além disso, de acordo com Brandão (2014), a Constituição de 1891, favorecia 

o poder local do “coronel”, incentivando e, como que, legitimando, um processo de 
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“grilagem” como uma nova corrida na formação de latifúndios no país. A terra passou 

a ser um símbolo de poder e, como patrimônio particular, visada como moeda de troca, 

podendo ser comercializada aumentando as desigualdades fundiárias no Brasil. 

Durante o século XX, até a década de 1960, a situação econômica era 

favorável aos grandes proprietários de terra, os quais dispunham de farta mão de obra, 

a qual lhes prestava subserviência política, mantendo inalterado o processo de 

controle das massas rurais. 

A maior alteração passou a ocorrer na década de 1960, quando políticas de 

governo permitiram o rompimento deste “pacto agrário”, quer seja por meio de 

desapropriações de terras ou por terem sido estendidos os benefícios de uma 

legislação trabalhista, o Estatuto do Trabalhador Rural, aos trabalhadores 

empregados no meio rural, legislação que vinha sendo postergada desde 1930 

(COLETTI, 2005; BRANDÃO, 2014). 

Para evitar os encargos exigidos pela nova Legislação e do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL ,  que agora estendia e regulamentava 

os benefícios previdenciários ao trabalhador do campo, os empregadores criaram a 

figura do trabalhador temporário, figura que se conheceria como “Boia-Fria”. 

Ainda, na década de 1960, com a chegada ao poder de governos 

progressistas – Jânio Quadros e de João Goulart – houve nova tentativa de se 

implementar a Reforma Agrária. Nova, porque já na década de 1940, pela 

Constituição de 1946, havia a possibilidade de desapropriação por interesse social. 

Mesmo com a previsão de pagamento das desapropriações, todas propostas 

esbarravam na força opositora dos setores ligados ao latifúndio. Assim, na década de 

1960, houve a busca de mobilização político-social dos trabalhadores rurais em favor 

da luta da causa do trabalhador do campo, bem como para a sustentação política do 

Governo.  

Este projeto tinha apoio de setores da Igreja Católica, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, das Ligas Camponesas e do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática. Em lado oposto estavam a Confederação Rural Brasileira e o Partido 

Social Democrático. Em suma, tal oposição resultou na renúncia de Jânio Quadros e 

mais tarde, a queda de João Goulart e a sucessão de Governos Militares a partir de 

1964 até 1985 (COLETTI, 2005 p. 40 - 41). 

Durante o Regime Militar, em 1964 foi criado o Estatuto da Terra, pela edição 

da Lei 4.504. Esta lei, a partir de estudos de zoneamento, estabelece as áreas de 
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interesse social para desapropriação de terras para a reforma agrária. De acordo com 

a Revista INCRA (2015): 

 

O curioso é que um documento progressista tenha sido produzido no âmbito 
de um governo reacionário – belo tema para um debate sobre a 
modernização conservadora trazida pelas políticas autoritárias nas décadas 
de 1960, 1970 e 1980. De um lado, sem dúvida, ela responde às principais 
demandas dos movimentos sociais ávidos por mudanças efetivas. De outro, 
neutraliza a influência da esquerda no campo, sinalizando capilaridade e se 
comprometendo a levar a cabo a modernização no mundo rural. Sob o signo 
da ambiguidade, os militares sinalizaram transformações, mas de fato 
exerceram uma política agrária contraditória e em essência sintonizada com 
os grandes proprietários e empresários rurais, base social do golpe militar e 
vistos pela ideologia autoritária como os agentes confiáveis da modernização 
do meio rural, sobretudo por suas características privatistas e anticomunistas 
(p. 35). 
 

Apesar da aparente modernidade da Lei 4.504, ela deixava uma série de 

lacunas, que na Constituição de 1967, com tratamento mais específico da reforma 

agrária, estabelecia-se que a “União poderá promover a desapropriação da 

propriedade territorial mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os 

critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida pública” (INCRA, 2015 b, 

p. 111).  A principal, lacuna está no que se refere como a “justa indenização”, a qual 

não foi definida e cuja discussão arrastou-se para os debates na Assembleia 

Constituinte de 1988. 

Além disso, conforme Coletti (2005) e o próprio INCRA (2015 b), os militares, 

na verdade, não visavam à Reforma Agrária – mesmo porque ela não aconteceu – 

mas visavam ao controle dos movimentos de esquerda no campo e administrar as 

reivindicações dos movimentos camponeses mantendo-os sob o controle do Estado. 

Este instrumento de controle foi aumentado em 1965, em 02 de fevereiro, por meio da 

Portaria nº 71, estabelecendo um único sindicato de trabalhadores rurais para cada 

base territorial. (COLETTI, Op. cit.; FERNANDES, 2004). Fechou-se assim o cerco a 

todas as demandas que vinham do campo. Esta, entre outras, é a razão da 

desconfiança por parte do MST, no início de sua formação, em relação a alguns 

dirigentes sindicais e, para bem da verdade, de acordo com Oliveira (2004), 

corroborado por Júnior (2004) em alguns casos ocorre uma desconfiança mútua entre 

o setor sindical e dirigentes do MST ainda não totalmente superada. 

Para Coletti (2005) e Fernandes (2004), o objetivo do Estatuto da Terra era a 

modernização da agricultura pela constituição de verdadeiras empresas rurais. Sob o 

mantra da modernização, o Estatuto da Terra condenava de igual modo o minifúndio 
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quanto o latifúndio, não resolvendo a questão social, mas atendendo às demandas do 

capital das grandes empresas – mormente do exterior - ligadas à agricultura e a 

exploração da mão de obra do campo. 

Desta forma, coincidindo com a abertura do campo para o capital externo, 

iniciou-se no Brasil a urbanização desordenada, cuja evolução pode ser constatada 

no quadro1 com dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

  

QUADRO 1 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL NO BRASIL. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE - 2010 

  

Este processo de modernização do campo ficou conhecido como a Revolução 

Verde. O professor Brandão (2014) explica que, para o governo e para os interesses 

internacionais, representados por governos estrangeiros e por empresas 

multinacionais e transnacionais, os países subdesenvolvidos representavam uma 

oportunidade para a introdução de máquinas agrícolas, de adubos químicos, de 

defensivos agrícolas, herbicidas e pesticidas. Estas novas práticas elevaram em muito 

a produção no campo, porém deixaram a sua marca, acentuando o desemprego, a 

exclusão social no campo e em consequência a migração para os centros urbanos 

aumentando a miséria e a favelização das cidades.  

Para ilustrar esta questão, Ehlers (2008) afirma: 

 

Foi a Revolução Verde que espalhou para extensas áreas dos países 
subdesenvolvidos os sucessos do padrão que já era convencional na Europa, 
nos Estados Unidos e no Japão. Levava consigo, além do chamado pacote 
tecnológico, a esperança de resolver os problemas da fome. De fato, no que 
se refere ao aumento da produção total da agricultura, a Revolução Verde foi 
um sucesso. Basta lembrar que a população mundial triplicou entre os anos 
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Brasil 45,1% 54,9% 56,0% 44,0% 67,7% 32,3% 75,5% 24,5% 81,2% 18,8% 84,4% 15,6%

Região 

Norte 35,5% 64,5% 42,6% 57,4% 50,2% 49,8% 57,8% 42,2% 69,8% 30,2% 73,5% 26,5%
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Nordeste 34,2% 65,8% 41,8% 58,2% 50,7% 49,3% 60,6% 39,4% 69,0% 31,0% 73,1% 26,9%

Região 

Sudeste 57,4% 42,6% 72,8% 27,2% 82,8% 17,2% 88,0% 12,0% 90,5% 9,5% 92,9% 7,1%

Região Sul 37,6% 62,4% 44,6% 55,4% 62,7% 37,3% 74,1% 25,9% 80,9% 19,1% 84,9% 15,1%

Região 

Centro-

Oeste 37,2% 62,8% 50,9% 49,1% 70,7% 29,3% 81,3% 18,7% 86,7% 13,3% 88,8% 11,2%

Evolução da População Urbana e Rural no Brasil
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1950 e 2000 e, mesmo assim, a produção de alimentos acompanhou esse 
gigantesco crescimento. 
No Brasil, a euforia da Revolução Verde também contagiou o governo e os 
setores ligados à agropecuária. Afinal, a adoção desse padrão tecnológico 
significava, além do aumento da produção, a abertura de um extenso 
mercado de máquinas, implementos, sementes e insumos agroquímicos. […]   
Outro instrumento fundamental foi a criação de linhas especiais de crédito 
agrícola. Essas linhas eram atreladas à compra de insumos agropecuários, 
ou seja, só conseguia dinheiro emprestado quem comprasse o conjunto de 
insumos do pacote tecnológico. Entretanto, as monoculturas de grãos, 
altamente motomecanizadas, exigem uma escala de produção mínima que a 
maioria dos produtores não podia atingir. Com o acesso ao crédito dificultado, 
muitos produtores familiares se viram obrigados a vender suas terras. A saída 
era migrar para os centros urbanos industrializados, principalmente Rio de 
Janeiro e São Paulo, em busca de emprego. E foi nessa fase que ocorreu um 
intenso processo de êxodo rural e de inchaço das grandes cidades (p. 23-24). 
 

Meadows et al. (1973), questionam estes fatores colaterais impostos pela 

Revolução Verde: 

O efeito principal ou projetado da Revolução Verde – aumento da produção 
de alimentos – parece ter sido obtido. Infelizmente, as consequências sociais 
colaterais não foram inteiramente benéficas, na maioria das regiões onde as 
novas variedades de sementes foram introduzidas. Antes da Revolução 
Verde, havia no Punjab Indiano um sistema admiravelmente equitativo de 
distribuição de terras. O padrão mais comum de posse de terra no mundo 
não-industrializado é o latifúndio, com a maior parte da população cultivando 
fazendas bem pequenas, e poucas pessoas possuindo a vasta maioria das 
terras.  
Onde estas condições de desigualdade econômica já existem, a Revolução 
Verde tende a aumentá-las (p. 145). 
 

Ora, além do aumento da produção no campo, a revolução verde deixou 

outras marcas, como sérios problemas ambientais, dentre os quais a poluição das 

águas, aumento de doenças em razão de uso de pesticidas e de herbicidas, erosão 

de solos e desmatamento, de forma que o entusiasmo do aumento da produção 

passasse a ser questionado pelos movimentos voltados à sustentabilidade.  

Além disso, este quadro ilustra o pensamento de Brüseke (2002), quando 

afirma que um dos grandes problemas de uma urbanização desenfreada, fruto da 

migração interna, deve-se a falta de solução para esta questão agrária, que não se 

reduz ao problema da posse da terra, mas a falta de uma efetiva política fundiária, que 

serviria, inclusive, para solucionar parte dos problemas urbanos. Assim, a solução 

destes problemas urbanos deveria ser procurada no campo. 

Neste ambiente, conforme visto anteriormente, é que no final da década de 

1970 ressurgem os Novos Movimentos Sociais como no caso, a demanda pela 

reforma agrária, porém de uma maneira muito mais incisiva e organizada, visto que, 

após a “fundação” formal do MST, em questão de meses, em um ambiente de 

redemocratização política, já estava organizado na maioria dos estados brasileiros.  
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Nesta fase de redemocratização, do Movimento pelas Diretas Já e com a 

posterior instalação da Assembleia Constituinte, inicia-se um novo embate entre o 

capital e os anseios dos movimentos sociais para a reforma agrária.  

Neste sentido, não é possível deixar de mencionar a clareza do texto de Coletti 

(2005), para entender todo o processo de sujeição, mencionado por Gallardo (2014), 

exercido pelos detentores do capital e do poder, sobre as populações mais 

marginalizadas. Ora, de acordo com Coletti (Op. cit.), quando da redemocratização, 

havia por parte da Aliança Democrática um compromisso com a reforma agrária. Tal 

havia sido proclamado por Tancredo Neves, em 1984, afirmando que a legislação 

existente na época seria aplicada e cumprida, o que nas palavras dele, seria uma 

revolução no campo. 

Tal proclamação gerou um clima de muita confiança e expectativa, de forma 

a superar uma inicial radicalização do MST, para quem, a terra deveria ser 

conquistada e não simplesmente ganha.  

Assim, no início de 1985 o Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário 

e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - MIRAD/INCRA,  iniciaram 

um programa de governo para a realização da reforma agrária, por meio do Programa 

Nacional de Reforma Agrária - PNRA, com o apoio de várias entidades, entre elas: 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Partido dos Trabalhadores – PT, e a 

Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA. 

Essas entidades realizaram uma proposta ousada de reforma agrária, a qual, 

seria implementada durante o Governo de José Sarney. Durante o seu Congresso em 

Curitiba, em janeiro de 1985, o MST pretendia a reforma agrária em todas as 

propriedades acima de 500 hectares. A proposta do PNRA, cuja principal forma de 

obtenção de terras para a reforma agrária era por desapropriação por interesse social, 

  

[...] previa o assentamento de 7,1 milhões de trabalhadores rurais em quinze 
anos. Contava, para tanto, com um estoque de terras da ordem de 481 
milhões de hectares -- “409,5 milhões de hectares, pertencentes aos 
latifúndios por dimensão e exploração, além de uma estimativa de 71,7 
milhões de hectares correspondentes a terras arrecadadas pela União”. As 
metas específicas para o período de 1985-89 (governo Sarney) eram as 
seguintes: agosto de 1985 a julho de 1986 (ano-agrícola): 100 mil 
beneficiários; agosto de 1986 a julho de 1987: 300 mil; agosto de 1987 a julho 
de 1988: 450 mil; agosto de 1988 a julho de 1989: 550 mil; total: 1.400.000 
beneficiários. Quando citava esse objetivo de atingir, ao final do governo 
Sarney, 1.400.000 beneficiários, a “proposta” fazia o seguinte comentário: “a 
modéstia da meta proposta para 1985/1989 [...] é explicada pela necessidade 



46 
 

de reciclagem do INCRA, o braço operacional do MIRAD e das naturais 
dificuldades que fatalmente ocorrerão com o desencadeamento de um 
processo de mudança como o da Reforma Agrária” (COLETTI, 2005, p. 83).  

 

A ousadia da proposta gerou a imediata reação de setores, representando os 

interesses de grandes proprietários de terras, os quais se opunham a qualquer tipo de 

reforma agrária. Entre estes estavam a União Democrática Ruralista – UDR, a qual 

surgiu imediatamente após a constituição formal do MST -  a Confederação Nacional 

da Agricultura – CNA, a Sociedade Rural Brasileira - SRB, a Organização das 

Cooperativas Brasileiras - OCB e a própria Tradição, Família e Propriedade – TFP - 

Esta última, sobretudo em oposição à Igreja Católica com sua “pregação comunista 

no campo”.  Contudo, para entender a curiosa (grifo nosso) posição da OCB, mais 

uma vez serve-se das palavras de Coletti:  

 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), por sua vez, agrupava, 
em suas fileiras, importantes cooperativas de pequenos produtores, 
principalmente, no sul do país e, em diversas regiões, havia cooperados que 
apresentavam um sério problema de terra própria – por exemplo, os 
minifundistas gaúchos, muitos dos quais foram levados para a Amazônia e 
para o Centro-Oeste em busca de espaço para as suas famílias que cresciam 
mais do que os seus pequenos lotes de terra eram capazes de absorver. 
Tratava-se, portanto, de uma entidade, com possibilidades de se colocar a 
favor da reforma agrária que estava sendo proposta pelo governo, o que, de 
fato, não ocorreu. Segundo um comentário de José Gomes da Silva, o 
comportamento da OCB, ao formar o bloco dos “contras institucionais”, 
“apesar da posição liberal dos novos dirigentes que acabavam de assumir a 
sua direção, veio comprovar a tendência de conservadores e liberais sempre 
se aliarem para derrotar os progressistas quando estão em jogo questões de 
estrutura que podem colocar em risco o sistema de dominação” (COLETTI, 
2005, p. 90 – 91). 

 

Com esta politização extrema, os avanços nos anos iniciais em direção à 

reforma agrária foram pífios. E o Governo Sarney, a fim de atender as demandas das 

entidades ruralistas, extinguiu o INCRA em 1987, Decreto-Lei n. 2.363, e cria o 

Instituto Jurídico de Terras Rurais - INTER, “cuja finalidade era exercer as atividades 

de Procuradoria-geral do extinto INCRA - e passou as demais atividades do INCRA 

para o MIRAD, cujo ministro, na época, era Jader Barbalho” (COLETTI, 2005) Sendo 

um fato, antecipado em poucos dias à votação da questão agrária pela Constituinte, 

o mesmo decretou a morte prematura da nova proposta do Estatuto da Terra e, mais 

uma vez, confirma-se a posição de Gallardo (2014), considerada anteriormente, a 

respeito da subserviência da Justiça ao capital, que agora, também nas palavras 

Coletti, afirma: “[…] o Direito burguês, pelo menos no caso específico da questão 
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agrária aqui analisada, colocou-se inteiramente a serviço dos interesses dominantes” 

(COLETTI, 2005, p. 80). 

É importante mencionar que, a posição da Igreja Católica, apesar da criação 

da Comissão Pastoral da Terra – CPT, por sua ala conservadora posicionava-se 

contrária quando das primeiras ocupações de terra no final da década de 1970. Os 

Sem Terra tinham o apoio de setores progressistas da Igreja, bem como o apoio 

internacional da Misereor (Alemanha), intermediados no Brasil pela CARITAS, ambas 

organizações de assistência social da Igreja Católica. Ora, em 1985, quando da 

realização do XI Congresso Eucarístico Nacional, em Aparecida do Norte, a CNBB 

muda sua posição com a divulgação de uma carta, assinada por 96 bispos, afirmando:   

 

Insistimos, a partir de valores éticos e religiosos, como justiça social e 
solidariedade fraterna, em que, sem reforma agrária, não haverá, neste 
País, verdadeira paz. 
Acreditamos que a reforma agrária, acompanhada de política agrícola 
adequada e de outras indispensáveis medidas complementares, será 
também excelente saída, tanto para a crise política, econômica e social que 
vivemos, como para a fome vergonhosa que padece a maioria de nossa 
gente. Pois, por descentralizar a propriedade, a renda e o poder, firmará a 
nossa democracia. Aumentará a produtividade e a oferta de alimentos para 
o consumo interno, baixando a inflação e o custo de vida. Proporcionará 
mais empregos e evitará o êxodo rural. Impedirá as invasões precipitadas 
no campo, a inchação das cidades, diminuindo a violência urbana. 
Remediará a própria recessão, ampliando o mercado consumidor interno 
(CNBB, 1985, p. 21). 
 

Nota-se que o texto da referida carta já está bastante alinhado com as 

questões levantadas pela sustentabilidade citados anteriormente e com os valores 

da sustentabilidade elencados no relatório Nosso Futuro Comum. 

À parte disso, a Igreja Católica em suas Campanhas da Fraternidade, voltou-

se bastante para as questões sociais. Exemplo disso é que no ano de 1985, a Igreja 

entra em uma nova fase, refletindo a respeito das questões de vida do povo brasileiro. 

Assim, em 1986 adota o tema Fraternidade e Terra, com o lema “Terra de Deus, 

Terra de Irmãos”. 

Enfim, dada a extrema politização da reforma agrária durante o período de 

redemocratização, sobretudo na instalação da Constituinte para a nova Carta Magna 

de 1988, apenas em 1993, durante o governo de Itamar Franco, com a aprovação da 

lei 8.629, é que efetivamente cria-se um instrumento para a desapropriação de terras. 

(FERNANDES, 2004. COLLETTI, 2005. BRANDÃO, 2014). 

É importante considerar as afirmações de Coletti (2005, op. cit.) quanto à 
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resistência exercida contra a realização da reforma agrária. De acordo o autor, ao 

verificar-se de onde vinha a maior resistência à realização da reforma agrária, notou-

se que sua origem era exercida por pessoas jurídicas vinda, sobretudo de São Paulo 

e não de latifundiários tradicionais.  

Dentre estas pessoas jurídicas, estavam empresas nacionais, usineiros e 

bancos, os quais compravam a valores irrisórios grandes extensões de terra, 

sobretudo no Centro-oeste, com fins especulativos. Exemplo da pressão exercida 

pelos bancos é a inclusão do artigo 15 na Lei 8.629, o qual foi vetado pelo presidente 

Itamar Franco, que dizia: “são insuscetíveis de desapropriações para fins de reforma 

agrária os imóveis que tenham sido adquiridos por via judicial, para pagamento de 

dívida do anterior proprietário devedor, e que estejam sob o domínio temporário do 

credor” (COLETTI, 2005, p. 128).  

Para concluir este tópico, percebe-se pelo apresentado e nas próprias 

palavras de Martins (1999), em um texto de grande lógica e racionalidade, que a 

questão agrária é “essencialmente uma questão histórica” que, até o momento, foi 

abordada de forma passional, pois ainda que haja grande quantidade de estudos 

sérios sobre o tema, “há uma maçaroca de textos panfletários que nada acrescentam 

no conhecimento e na solução do problema” (MARTINS, 1999. p. 98 – 99). Além do 

mais, para buscar uma solução para o problema agrário para o Brasil  

 

Certamente, é possível um pacto nacional de todos em relação às 
necessidades do futuro, em relação a um problema social e histórico que é, 
de fato, um problema suprapartidário, como foi o da escravidão no século 
passado. Partidarizá-lo não é, propriamente, prestar um serviço aos pobres 
da terra e, certamente, menos o é reformar o passado (MARTINS. 1999 p. 
127). 

 

Conforme Abramovay (2012), quanto à reforma agrária no Chile, a maior 

conquista do agricultor, não teria sido a obtenção da terra em si, porém a 

possibilidade de entrar em um banco com a cabeça erguida em busca de crédito ou 

qualquer outra transação com o agente financeiro. Significa assim, a construção de 

cidadania, a emancipação financeira, a efetiva autonomia.  

Diante do exposto, até o momento a reforma agrária que aconteceu ou a 

reforma agrária possível, passou a acontecer sob força e exercida pelo aumento das 

ocupações/invasões7 de terra na década de 1990, sobretudo nos dois governos de 

                                                           
7 Ocupação/Invasão – O termo adequa-se de acordo com a lente de quem o olha. 



49 
 

Fernando Henrique Cardoso. Mas considerando o Índice de Gini, o qual, entre outras 

indicadores sociais, mede a distribuição fundiária, é fácil observar que no Brasil a 

concentração de terras ainda é muito grande, conforme quadro 2.8 

 

QUADRO 2 -  ÍNDICE DE GINI – DISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL 

 
Fonte: Adaptado do IBGE (Sem data) 

 

No Paraná, de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná - IAP (2016), 

havia no estado 532 mil propriedades rurais, sendo o terceiro estado no Brasil com 

maior número de propriedades rurais. De acordo com o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES (2013) - a estrutura fundiária no 

Paraná apresenta claros aspectos de monopolização. De acordo com o Instituto, que 

baseando-se no censo agropecuário do  IBGE, em 2006 a maioria das propriedades 

rurais era formada por áreas bastante reduzidas. Trazendo isto para números, tal 

constatação é clara: 44,6% das propriedades têm menos de 10 hectares e ocupam 

apenas 5% da área do estado. Em contrapartida, 1% das propriedades são maiores 

                                                           
8 Leituras do Índice de Gini em graus de concentração: Nula: 0 a 0,100. Fraca: 0,101 a 0,250. Média: 
0,251 a 0,500. Forte: 0,501 a 0,700. Muito forte: 0,701 a 0,900. Absoluta: 0,901 a 1,000. 

Ano Ano Ano

1985 1995 2006

Brasil 0,857 0,856 0,872

Rondônia 0,655 0,765 0,717

Acre 0,619 0,717 0,716

Amazonas 0,819 0,808 0,837

Roraima 0,751 0,813 0,664

Pará 0,827 0,814 0,822

Amapá 0,864 0,835 0,852

Tocantins 0,714 0,726 0,792

Maranhão 0,923 0,903 0,864

Piauí 0,896 0,873 0,855

Ceará 0,815 0,845 0,861

Rio Grande do Norte 0,853 0,852 0,824

Paraíba 0,842 0,834 0,822

Pernambuco 0,829 0,821 0,825

Alagoas 0,858 0,863 0,871

Sergipe 0,858 0,846 0,821

Bahia 0,84 0,834 0,840

Minas Gerais 0,77 0,772 0,795

Espírito Santo 0,671 0,689 0,734

Rio de Janeiro 0,815 0,79 0,798

São Paulo 0,77 0,758 0,804

Paraná 0,749 0,741 0,770

Santa Catarina 0,682 0,671 0,682

Rio Grande do Sul 0,763 0,762 0,773

Mato Grosso do Sul 0,86 0,822 0,856

Mato Grosso 0,909 0,87 0,865

Goiás 0,766 0,74 0,776

Distrito Federal 0,767 0,801 0,818

Unidades da 

Federação

Evolução do Índice de Gini
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de 500 hectares e ocupam 30% da área do estado.  

 

Considerando a distribuição dos estabelecimentos, vale destacar, por sua 
importância social e econômica, o segmento de extratos médios de 20 a 200 
hectares, que viabilizam sua atividade fundamentalmente pelo trabalho 
familiar e, complementarmente, pela possibilidade de incorporação de 
tecnologia dentro dos padrões vigentes (IPARDES, 2013, p. 119). 
 

Assim, o Instituto comprova a concentração de terras no Paraná, ratificando 

o quadro 2, do Índice de Gini. Com isso, reforça-se a posição de Brüseke (2002), que 

a reforma agrária representa uma oportunidade para amenizar os problemas 

urbanos.  

 

Com cerca de aproximadamente metade da população mundial se tornando 
urbana, muda completamente o sentido da questão agrária. A questão 
agrária, hoje, não é mais uma questão específica do campesinato, como até 
recentemente se poderia pensar. Ao contrário, torna-se uma questão 
também urbana ao inscrever o urbano no circuito metabólico da humanidade 
com o planeta pelas implicações impostas pela necessidade de 
abastecimento. A questão ambiental exprime melhor do que qualquer outra 
essa imbricação das contradições do capitalismo na sua relação com a 
natureza (GONÇALVES, 2004, p. 233).  
 

Esta constatação encontra respaldo no texto de Sampaio (2004, p. 333), 

quando afirma: 

A reforma agrária vai mudar não apenas o campo. Ela vai mudar a cidade. 
Ela exige um outro tipo de administração e um outro tipo de homem urbano, 
que entenda inclusive os tempos e as exigências do campo, que não são os 
tempos e as exigências da cidade (SAMPAIO, 2004, p. 333). 

 

Dentre outros aspectos, a percepção da reforma agrária como uma possível 

solução dos problemas urbanos abrange, desde condições econômicas, como a 

geração de renda a partir do trabalho na terra, até mesmo à questão sociais, de 

qualidade de vida, de habitação e, pelo fato de não concentrar tanto as pessoas, 

reduz a violência e a criminalidade, pois estas tendem a acentuar-se onde há maior 

concentração de pessoas. 

  

2.5. A SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA  

 

Conforme apresentado anteriormente, a modernização da agricultura levou 

para o campo uma série de transformações, sobretudo com o objetivo de constituir 

um novo mercado consumidor para as empresas ligadas à indústria de insumos e 

maquinários. Estas transformações criaram um estigma, de que o campesinato, o 
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pequeno agricultor, tido como arcaico sob a nova doutrina, deveria ser eliminado a fim 

de favorecer-se uma agricultura mais dinâmica (SAMPAIO, 2004), de forma que o 

campesinato hoje representa apenas um resquício de uma sociedade modernizada 

(FERNANDES, 2004), dando-se total destaque ao agronegócio.  

Ehlers (2008) faz uma busca histórica muito esclarecedora a respeito da 

evolução da agricultura. Para o autor, foi a partir do século XVIII, que a Europa passou 

a experimentar um aumento na produção agrícola, em razão da integração da 

pecuária com a agricultura, havendo uma alternância entre as áreas plantadas e as 

áreas de pastagens para o gado. Esta seria a primeira revolução, representando a 

gênese da agricultura moderna. Ainda, em meados do século XIX, as pesquisas do 

químico alemão Justus von Liebig, resultaram nos primeiros fertilizantes químicos, 

com uma proposta de abandono dos fertilizantes orgânicos. Tal proposta sofreu a 

oposição dos estudos de Louis Pasteur, que comprovou que os nutrientes necessários 

às plantas, são processados por meio de reações e ações de microrganismos 

presentes nos solos. Porém, a facilidade da aplicação de adubos químicos tornou-se 

uma alternativa interessante para os agricultores que, aos poucos abandoaram a 

adubação orgânica, sendo este um primeiro elo entre indústria química e agricultura. 

Além disso, sempre de acordo com Ehlers (2008) no início do século XX, 

surgiram nos Estados Unidos os primeiros tratores (fabricados pela Ford) e os novos 

equipamentos para a preparação dos solos, de forma que o cavalo e arados de tração 

animal foram substituídos, constituindo um segundo elo entre a agricultura e a 

indústria. 

Ainda no início do século XX, com um terceiro elo, foram aplicados à 

agricultura os avanços genéticos de sementes, resultados dos estudos de Johann 

Gregor Mendel, monge austríaco, que no século XIX, havia pesquisado a 

hereditariedade das características de organismos. Fechando este ciclo, um quarto 

elo, na década de 1930, foram descobertas as propriedades inseticidas do DDT, que 

foi acompanhado, no pós-guerra, por uma série de outros produtos químicos utilizados 

como pesticidas e herbicidas, encerrando-se a Segunda Revolução Agrícola. Esta foi 

também a gênese da Revolução Verde de 1970, a qual, além de aplicar as técnicas 

já mencionadas, foi amplamente beneficiada pelas pesquisas científicas promovidas 

a partir da década de 1960, relacionadas a uma gama de novas tecnologias, 

especialmente na área da genética aplicada à agricultura, elevando muito a produção 
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agrícola. Conforme mencionado, este pacote tecnológico foi disponibilizado aos 

países em desenvolvimento, representando uma revolução no campo. 

Esta revolução da agricultura moderna, conforme visto no tópico anterior 

representou uma série de desafios para a sociedade, dentre os quais o deslocamento 

de um grande contingente de pessoas do meio rural para o meio urbano, alterou as 

condições de vida do meio urbano, por exemplo, a favelização dos grandes centros 

urbanos e, no campo, uma maior concentração de terras. Contemporaneamente, além 

desse processo, conforme Paula (2017), a agricultura como um setor da economia 

tornou-se uma unidade da atividade da indústria, de insumos e de transformação e de 

agentes financeiros, de forma que a atividade agrícola é deslocada para estes 

segmentos, com maior ênfase para segmentos da indústria. Além disso, as inovações 

tecnológicas na agricultura fazem com que a indústria domine a produção rural e a 

molde em todas as dimensões, de forma que o produto agrícola perca sua identidade 

natural e ganhe um status de produto industrial. 

Portanto, agora a moderna agricultura, não depende apenas dos fatores 

naturais, do clima, do solo etc., mas depende da indústria na produção dos insumos 

e maquinários e, para a comercialização, dos interesses da indústria de 

processamento, sendo a indústria o centro do sistema agroalimentar, ditando o 

comportamento de produção, industrialização e moldando hábitos de consumo. 

Assim, a sociedade também está sujeita ao consumo de produtos cada vez mais 

industrializados fazendo surgir, entre outras, expressões como “leite de caixinha” e 

“suco de caixinha”. O Leite deixou de ser de vaca e o suco não é mais de fruta. Este 

exemplo pode ser compreendido no que segue: 

 

O mercado de alimentos deixou, portanto, de ser um mero conjunto de 
transações comerciais ao ser influenciado por decisões governamentais, 
estratégias das corporações industriais e comerciais, mutações sociais e 
culturais das sociedades, pelo aparato regulatório mundial, e pelo quadro 
hegemônico vigente em cada etapa de sua trajetória. Consequentemente, a 
formação das agriculturas nacionais e das suas estruturas agroindustriais só 
pode ser plenamente entendida no contexto de um sistema agroalimentar 
internacionalmente estabelecido. Além disso, este não apenas expressa uma 
lógica microeconômica envolvendo relações interempresariais ou 
intersetoriais, mas é o resultado de um processo histórico no qual interesses 
empresariais e governamentais hegemônicos, politicamente coesos, 
organizam as relações comerciais e disseminam técnicas e modelos de 
produção (PAULA, 2017, p. 32). 
 

A dependência da agricultura do setor industrial exerce uma relação perversa 

sobre o produtor rural, sujeitando-a a um duplo controle: O primeiro pela dependência 
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de insumos, de sementes geneticamente modificadas, de maquinário, além da 

assistência técnica para todos estes elementos. O segundo, com o eventual aumento 

de produção, o controle dos preços dos produtos agrícolas. Desta forma, muitos 

agricultores veem-se em dificuldades, pois o aumento da demanda por insumos eleva 

os seus preços no mercado mundial, aumentando os custos da produção, enquanto o 

aumento da produção no campo, e a elevação na oferta de produtos, reduz os seus 

preços, de modo especial a commodity agrícola.   

Existe ainda uma outra lógica perversa, a qual impacta a produção e a oferta 

de alimentos que são as políticas de comércio internacional: via de regra os países 

desenvolvidos são os primeiros a defender os princípios de livre comércio e a 

eliminação de barreiras no comércio global. Porém quando estes princípios lhes 

deixam de ser favoráveis são os primeiros a limitar volumes de importação e impor 

restrições a outros países. Estas restrições vêm de longa data, impostas por força do 

lobby de empresas ligadas ao agronegócio; tinham grande influência na constituição 

e negociações no GATT e continuam com relevância na OMC.  

Desta forma, a indústria do hemisfério norte controla a maior parte do 

processo de produção do hemisfério sul oferecendo insumos e equipamentos 

fabricados no Norte, para posteriormente processar e industrializar os alimentos 

produzidos no Sul, moldando hábitos e globalizando uma dieta alimentar 

industrializada e, fechando a cadeia, oferecendo medicamentos para os males e 

enfermidades causada por esta dieta.  

A título de exemplo, para evidenciar esta relação e trazê-la para uma realidade 

mais próxima, baseada em dados do IPARDES (2013) a respeito da comercialização 

de agrotóxicos, o mercado brasileiro movimentou em 2010 cifras aproximadas de US$ 

7,3 bilhões representando 19% do mercado global. Em 2011, houve um aumento de 

16,3%, totalizando US$ 8,5 bilhões. Deste volume, 80% foi aplicado nas lavouras de 

soja, milho, algodão e cana-de-açúcar.  

 

De acordo com os dados do SIAGRO (2012), o volume total de agrotóxicos 
comercializados no Paraná (terceiro maior Estado consumidor de agrotóxico 
do Brasil), em 2011, foi de 96,1 milhões de kg. Se comparado com os valores 
de 2008, registra-se um aumento de 19,5 milhões de kg de consumo de 
agrotóxicos que representa incremento de 20,3%. Em relação à razão entre 
a quantidade de agrotóxicos utilizados anualmente e as áreas cultivadas, em 
2011, no Paraná, a média de consumo foi de 9,6 kg/ha/ano. Com base nos 
dados do Censo Agropecuário Brasileiro (IBGE, 2006), Bombardi (2011) 
indica a intensidade do uso de agrotóxicos por municípios no Brasil. Verifica-
se que 27% das pequenas propriedades (0 – 10 hectares) usam agrotóxicos; 
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36% das propriedades de 10 a 100 hectares; e nas maiores de 100 hectares 
80% usam agrotóxicos (IPARDES, 2013, p. 25). 
 

O mercado de adubos químicos no Brasil, desde 1989, vem numa crescente 

média de 5,46% ao ano (BRASIL, 2017). Contudo, de acordo com Tavares e Júnior 

(2011) a produção nacional de adubos químicos é muito baixa em relação à demanda 

interna, fazendo com que, entre os anos de 2007 e 2010, o Brasil importasse 63% 

destes insumos (TAVARES, JÚNIOR, 2011). Alguns meios de comunicação, jornais e 

revistas voltadas ao agronegócio, informam que esta dependência do mercado 

internacional atualmente está entre 75% a 80%. Razão alegada para tal seria a crise 

da Petrobrás.  

A fim de evidenciar tais fatos por meio de números nas próximas páginas 

seguem gráficos, quadros e figuras que ilustram estes aspectos. Inicialmente, seguem 

alguns gráficos elaborados a partir de planilhas do IBGE, a respeito da venda e da 

aplicação de adubos químicos no Brasil e no estado do Paraná, em um período de 

quatro anos, ou seja, de 2011 a 2014.  Apresenta-se também um quadro da 

produtividade de grãos no Brasil, no período de 2004 a 2014.  

Conforme segue, o Gráfico 1 apresenta a quantidade aplicada, em 

quilogramas, de nitrogênio, fósforo e potássio por hectare – 10 mil m²  –  no Brasil 

entre os anos de 2011 e 2014. Estes três elementos químicos são conhecidos como 

fertilizantes primários, muito utilizados na produção de cereais, dentre outros, soja 

milho e trigo, sendo normalmente aplicado pelo formulado NPK. Nota-se no gráfico, 

que no período mencionado houve um crescimento no uso dos produtos, com uma 

ligeira redução de nitrogênio e fósforo no ano de 2014 em relação ao ano anterior.  

 

 
Gráfico 1: Volume de utilização por tipo de fertilizante por unidade de área em kg/ha no Brasil. 

Fonte: Adaptado da “QUADRO 770” do IBGE, 2016. 
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Já, no gráfico 2, a exemplo do gráfico anterior, no estado do Paraná, percebe-

se um aumento na aplicação dos insumos no período de 2011 a 2014. Nota-se uma 

ligeira redução de aplicação de nitrogênio em 2012 e 2014, em relação aos anos de 

2011 e 2013 respectivamente.  

 

 
Gráfico 2: Volume de utilização por tipo de fertilizante por unidade de área em kg/ha no Paraná. 

Fonte: Adaptado da “QUADRO 770” do IBGE, 2016. 
 

O gráfico 3 apresenta a quantidade consolidada de fertilizantes aplicados por 

hectare no Brasil. Nota-se um aumento significativo nos anos de 2012 a 2014 em 

relação ao ano de 2011. No ano de 2014 houve uma ligeira redução em relação ao 

ano de 2013, porém ainda com uma aplicação de 12,9 quilogramas por hectare 

superior a 2011. Comparado à média brasileira, no estado do Paraná, o volume de 

fertilizantes aplicados por hectare é mais baixo. 

 

 
Gráfico 3: Volume total de utilização de fertilizante por unidade de área em kg/ha no Brasil. 

Fonte: Adaptado da “QUADRO 770” do IBGE, 2016. 
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A exemplo do gráfico anterior, o gráfico 4 apresenta a quantidade consolidada 

de fertilizantes aplicados por hectare no estado do Paraná. Percebe-se um aumento 

significativo em 2014, sobretudo a 2012.  

Comparado ao gráfico 3, no Paraná, a média aplicada por hectare ainda é 

significativamente inferior à média brasileira, chegando a uma diferença média de 

25,75 quilogramas por hectare no período analisado, o que é um volume significativo 

para o agronegócio no estado, pois impacta no custo de produção e, como tal, pode 

ser considerado como um aspecto de sustentabilidade.  

 

 
Gráfico 4: Volume total de utilização de fertilizante por unidade de área em kg/ha no Paraná. 

Fonte: Adaptado da “QUADRO 770” do IBGE, 2016. 
 
 

 O quadro 3, ilustra a dependência externa do Brasil em relação à produção e 

aos volumes de consumo de fertilizantes químicos. Entre os diversos dados do 

quadro, um dos destaques é a crescente constante observada entre 2015 e 2017 na 

“Importação de Fertilizantes Intermediários”.  

Em princípio, os dados de 2018 indicam uma queda, porém na “Produção 

Nacional de Fertilizantes Intermediários” há uma tendência de queda nos últimos três 

anos e a mesma se confirma em 2018.  Tal comprova o que os meios de comunicação 

noticiam a respeito da dependência externa no fornecimento de insumos para a 

agricultura.  
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QUADRO 3 - MERCADO DE FERTILIZANTES  

 
Fonte: Adaptado da ANDA – Associação Nacional para Difusão de Adubos, 2017. 

 

A figura 1, resume o faturamento da indústria química no Brasil, no ano de  

2017. Observa-se que os insumos agrícolas, ali representados por fertilizantes e pelos 

diferentes defensivos agrícolas, têm uma significativa participação no faturamento 

desta indústria, ocupando o quarto e quinto lugares, respectivamente.  

 
 
 

2015 2016 2017 2018 2018/2017

Março 1.760.519 1.823.711 1.764.616 1.773.604 0,50%

Janeiro a Março 5.594.147 6.198.994 6.417.983 6.336.789 -1,30%

Total do Ano 30.201.993 34.083.415 34.438.840 6.336.789

2015 2016 2017 2018 2018/2017

Março 693.416 666.942 671.138 563.014 -16,10%

Janeiro a Março 2.212.496 2.055.716 1.936.345 1.859.752 -4,00%

Total do Ano 9.115.260 9.040.747 8.184.611 1.859.752

2015 2016 2017 2018 2018/2017

Março 1.256.067 1.135.881 1.347.235 1.296.704 -3,80%

Janeiro a Março 3.893.609 4.190.499 5.516.504 4.739.890 -14,10%

Total do Ano 21.087.299 24.481.089 26.305.488 4.739.890

2015 2016 2017 2018 2018/2017

Março 17.070 13.605 14.717 15.737 6,90%

Janeiro a Março 106.704 66.496 64.738 58.853 -9,10%

Total do Ano 526.173 549.444 331.629 58.853

2014 2015 2016 2017 2017/2016

30 de junho n/d n/d n/d n/d 6,00%

31 de dezembro 5.659.184 5.404.242 5.070.505 5.533.690 9,10%

Obs.: Estoques disponíveis na Indústria (SSP e TSP na forma granulada)

Fertilizantes Entregues ao Mercado (em toneladas de produto)

Produção Nacional de Fertilizantes Intermediários (em toneladas de produto)

Importação de Fertilizantes Intermediários (em toneladas de produto)

Obs: Não inclui importações para uso não fertilizante (Fonte: Siacesp)

Principais Exportações de Fertilizantes e Formulações NPK (em tons. de produto)

Estoques de Produtos Intermediários para Fertilizantes e Formulações NPK (em 
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FIGURA 1 - FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR 
SEGMENTO EM 2017 

 

 
Fonte: ABIQUIM, 2017. 

 

Percebe-se no quadro 4 uma constante ocilação quanto ao faturamento da 

indústria química ao longo dos anos em todos os setores. Tendo em vista o interesse 

nos setores de fertilizantes e de defensivos agrícolas nota-se uma cosntante evolução 

em relação ao ano de 1996. De acordo com a ABIQUIM, o faturamento mais elevado 

para os fertilizantes ocorreu em 2011, com US$ 17,4 bilhões e os defensivos agrícolas 

em 2014, com US$ 12,2 bilhões.   
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QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 
BRASILEIRA POR SEGMENTO 

  
Fonte: Adaptado da ABIQUIM, 2017. 

 

A figura 2 provavelmente seja a mais icônica entre os diferentes quadros e 

gráficos até o momento apresentadas, por retratar a grande dependência brasileira de 

insumos químicos do mercado internacional, dentre os quais enquadram-se os 

fertilizantes e os defensivos agrícolas. Esta dependência, conforme mencionado por 

(TAVARES, JÚNIOR, 2011), impacta fortemente a balança comercial do Brasil. 

 

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS 
 

 
Fonte:  ABIQUIM, 2017. 

Segmentos 1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

% 17* 

/ 16

% 17 / 

96 a.a.

Produtos Químicos de 

uso industrial 19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,6 52,6 58,1 10,5 5,5

Produtos farmacêuticos 7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,4 16,9 17,2 3,9

Fertilizanntes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 9,1 5,8 5,4

Hig. pessoal, perf. e 

cosméticos 4,2 8,8 10,5 11,1 13,4 15,1 14,9 14,9 15,5 10,8 11,4 12,4 8,8 5,3

Produtos de limpeza e 

afins 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,6 7,5 13,9 4,8

Defensinos Agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 -8,3 7,8

Tintas, esmaltes e vernizes2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 3,9 14,7 3,2

Fibras artificiais e sintéticasN/D 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 7,0 N/D

Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 5,3 1,4

Total 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 109,2 119,6 9,5 5,0

N/D não disponível * estimado

Evolução do faturamento (em US$ Bilhão) 1996 a 2017*
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Nota-se, de acordo com a figura 2, que desde 1991 o déficit brasileiro neste 

mercado, salvo pequenas variações eleva-se constantemente ao longo de 26 anos, 

tendo atingido seu ápice em 2013 com US$ 23 bilhões. Dados estimativos para 2017, 

previam um déficit US$ 23,2 bilhões. Acredita-se que estes sejam os dados mais 

atualizados uma vez que foram informados em 13 de abril de 2018, após contato com 

a ABIQUIM, via e-mail.  

Estes números são claros sinais que comprovam as afirmações de Paula 

(2017), quanto ao funcionamento de toda a estrutura do sistema agroalimentar global, 

mais especificamente, do setor agrícola quanto à dependência de insumos produzidos 

no exterior.   

Conforme apresentado no quadro 5, a produção de grãos apresenta números 

de aumento expressivo em um período de 10 anos, ou seja, de 2004 a 2014. Percebe-

se que, comparando o ano de 2004 e 2014, houve um aumento de 14,40% na área 

plantada, de 26,25% de aumento da produtividade por hectare e de 36,88% na 

produção total de grãos. Aparentemente, ainda que o fator mais importante para a 

agricultura sejam as condições climáticas, tais como, secas prolongadas em épocas 

de plantio ou na fase de desenvolvimento das plantas, ou chuvas excessivas em 

épocas de colheita, não se pode descartar ou ignorar a importância e a dependência 

de todo pacote tecnológico no setor agrícola. 

Estimativas do Ministério da Agricultura dão conta de que a safra 2017/2018 

será de 225,7 milhões de toneladas, para uma área plantada de 61 milhões de 

hectares, sendo esta safra a segunda maior da história, visto que houve um recuo de 

5,1% em relação à safra 2016/2017 a qual atingiu 237,7 milhões de toneladas. 

 

 QUADRO 5 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS NO BRASIL 

 
Fonte: Adaptado da Ecoagro, 2014. 

Ano da safra Área (x 1000 ha) Produtividade (kg/ha) Produção

2004 47.423 2.512 119,11

2005 49.068 2.339 114,70

2006 47.868 2.560 122,53

2007 46.213 2.851 131,75

2008 47.411 3.040 144,14

2009 47.674 2.835 135,13

2010 47.416 3.148 149,26

2011 49.873 3.264 162,80

2012 50.885 3.266 166,17

2013 53.287 3.518 185,05

2014 55.400 3.406 188,70

Variação no período 14,40% 26,25% 36,88%
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Ante o exposto, sobretudo quando se trata de todo pacote tecnológico, seja 

de maquinário, seja de insumos químicos, destinado ao setor agrícola, bem como da 

questão da evolução da produtividade no campo, seriam estes indicadores suficientes 

para entender e aceitar tais aspectos como fatores de sustentabilidade na agricultura?  

Para Brito (2017) o modelo desta agricultura, como apresentado até aqui, 

oculta uma série de desequilíbrios que não são desejáveis nem podem ser evitados, 

dentre os quais destaca-se o desemprego no campo e em consequência, o êxodo 

rural, a própria concentração fundiária, conforme demonstrado pelo índice de Gini, 

questões como manejo e a super-exploração do solo, tudo como consequência direta 

do modelo capitalista concentrador de riquezas e exclusão social.  

Para Ehlers (2008), os conceitos de sustentabilidade para o uso dos solos, da 

terra, dos recursos naturais bióticos, são anteriores à década de 1980. Porém, a maior 

ênfase e mesmo o surgimento do termo “agricultura sustentável” (aspas do texto do 

autor), são de meados daquela década.  Desta forma, objetivando oferecer uma 

definição para o conceito de agricultura sustentável, dentre a várias possibilidades 

apresentadas pela literatura, incluindo a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO, do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados 

Unidos e o Departamento de Agricultura, Ehlers (2008) esclarece que: 

 

 […] quase todas associam a sustentabilidade aos seguintes critérios: 
manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola; 
mínimo de impactos adversos ao ambiente; retornos adequados aos 
produtores; otimização da produção das culturas com o mínimo de insumos 
químicos; satisfação das necessidades humanas de alimentos; e 
atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais 
(p. 65) 
 

Para alcançar objetivos concretos, tendo em vista que as definições podem 

ser um tanto genéricas, Ehlers (2008) sugere alguns métodos agrícolas relacionados 

a essas definições que incluem “a redução do uso de agrotóxicos e de fertilizantes 

solúveis; aproveitamento da biomassa; o controle da erosão dos solos; a 

diversificação e a rotação de culturas; a integração da produção animal e vegetal; a 

busca de novas fontes de energia, entre outras práticas” (p. 65). 

O curioso é que entre estes critérios, pelo menos um deles remonta a 

“Primeira Revolução Agrícola” mencionada no início deste tópico, ou seja, a 

integração da produção animal e vegetal. Essa opinião não é isolada, o próprio 

Ministério do Meio Ambiente - MMA, (BRASIL, 2005) também considera estas 
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alternativas importantes para uma transição em direção a uma agricultura sustentável 

e vai mais além, ao afirmar que a indústria com seu pacote tecnológico ofuscou a 

agricultura orgânica em detrimento do potencial econômico. Neste artigo, o Ministério 

do Meio Ambiente lembra que, além das alternativas em substituição à adubação 

formulada NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), é possível a utilização de esterco, o 

qual possui os mesmos componentes. O controle de pragas pode ser realizado pela 

introdução do controle biológico, lembrando, por exemplo, que a introdução do 

baculovirus anticarsia, o qual combate a lagarta da soja, a cada safra evita a aplicação 

de 1,4 milhão de litros de agrotóxicos.  Ainda segundo o MMA, por meio do Manejo 

Integrado de Pragas - MIP, uma técnica que emprega “métodos culturais, biológicos 

e químicos” foi possível reduzir em 80% a aplicação de agrotóxicos no cultivo de feijão. 

Percebe-se que estas alternativas não visam a eliminação dos produtos químicos na 

agricultura, mas uma aplicação racional aliada com as alternativas naturais de controle 

de pragas. 

A agricultura comercial moderna é a principal responsável pela perda de 
diversidade genética. A introdução de novas variedades, com alto grau de 
uniformidade, teve como consequência a perda das variedades tradicionais 
que os agricultores cultivavam. Tais variedades, por sua uniformidade, são  
mais vulneráveis a pragas e doenças, pois sua base genética está reduzida 
e, com ela, sua capacidade de resistência ou imunidade.[…] Por isso, os 
pequenos agricultores têm um papel importante na manutenção da 
diversidade biológica – por meio de sua prática cotidiana conservam matrizes 
genéticas pouco valorizadas pela atual indústria de alimentos, mas que 
poderão ser úteis para resgatar características e melhorar a qualidade dos 
alimentos no futuro (BRASIL, 2005, p. 47). 

 
A transição para uma agricultura sustentável, a qual, de acordo com o MMA, 

não será possível se for seguida a persistência de práticas que desconsideram 

relações com o Triple Bottom Line  - TBL,  os fatores sociais, ecológicos e econômicos, 

a mudança para uma agricultura sustentável, assim como qualquer mudança visando 

a sustentabilidade, deverá se dar de forma gradativa. Para esta mudança é preciso 

uma conscientização do próprio consumidor, do fomento à pesquisa científica e de 

agentes para elaborar políticas agrárias sustentáveis.  

Dentre as alternativas sugeridas para a agricultura sustentável está a 

agroecologia, por considerar uma série de aspectos relacionados à biodiversidade a 

conservação de solos, a manutenção e a estabilidade de fluxo de nutrientes, o uso da 

água e o próprio fator da incidência de luz solar dentro do sistema e, fechando o ciclo, 

a manutenção da biomassa na propriedade. Considerado este aspecto, que dentro do 

TBL seria o ecológico, o econômico e o social dentro de um sistema agroecológico se 
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daria pela com “a geração de trabalho e renda, a promoção de educação, do 

aperfeiçoamento técnico e da qualidade de vida, além do estímulo ao associativismo 

e ao cooperativismo, de forma a reforçar o enraizamento das famílias rurais” (BRASIL, 

2005, p. 49). Ademais, este processo visa também as questões de segurança 

alimentar de comunidades, sem esquecer de que é da agricultura familiar que a 

sociedade recebe a maior parte da produção de alimentos. 

Diante do exposto, chegamos a um paradoxo: as alternativas sugeridas por 

um agente do governo, no caso o MMA, são bastante inovadoras porém, como lembra 

Ehlers (2008), “a maioria dos incentivos governamentais continua sendo direcionada 

para as regiões e para as fazendas altamente especializadas”(p. 73). Tal não é difícil 

de compreender, quando, por exemplo, o Ministro da Agricultura, do governo Temer, 

Blairo Maggi, de acordo com o Greenpeace, em 2002, era o maior produtor individual 

de soja e responsável pelo maior desmatamento no estado do Mato Grosso. Além 

disso, a bancada ruralista domina boa parte do Congresso, exercendo forte pressão 

sobre o Executivo na indicação de ministros do Meio Ambiente, da Agricultura, Ibama, 

Embrapa e na própria Funai. 

 

De qualquer forma, é possível afirmar que as experiências exitosas na 
conservação dos recursos naturais (convencionais ou alternativas), aliadas a 
novos conhecimentos que surgirão da pesquisa científica, especialmente no 
campo da agroecologia, serão as principais responsáveis pela transição a um 
padrão sustentável. Mesmo que ainda haja um longo caminho a percorrer 
(EHLERS, 2008, p. 83). 
 

Estas perspectivas serão consideradas na pesquisa de campo, no que se 

refere às práticas de cultivo e mesmo em relação aos aspectos da educação para o 

campo.  

 
2.6. CARACTERIZANDO A AGRICULTURA FAMILIAR 

 

No ano de 2015, a agricultura familiar respondia por 70% da produção de 

alimentos no Brasil (BRASIL, 2015). De acordo com a fonte, entre os principais 

produtos da agricultura familiar, o setor responde por 87% da produção de mandioca, 

70% do feijão 59% da carne suína, 58% do leite, 50% da carne de aves e 46% do 

milho. A importância do setor também é reconhecida pela FAO. Para Delgado e 

Bergamasco (2017), o setor “se destaca entre as maiores do mundo e representa uma 

fonte e alimentos e de matéria prima para muitos países” (p. 9). Contudo, os autores 
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lembram que:  “Entre os aspectos marcantes da Agricultura Familiar brasileira estão 

as formas invisíveis de trabalho e a produção do que se pode chamar de ‘riqueza 

invisível’” (p. 10).  

A importância da agricultura familiar no Paraná, para a produção de alimentos, 

é destacada pelo IPARDES (2009). Para o instituto, no ano de 2009, a participação 

da agricultura familiar era superior a 80% na produção de arroz, feijão, mandioca e 

milho. Na produção de soja ela representava 76% de participação e 66,1 na produção 

de trigo. Ademais, o instituto destaca a “participação expressiva na produção de aves, 

ovos, suínos, bovinos e na pecuária leiteira. 

No Brasil, a agricultura familiar é regida pela Lei 11.326, de 2006, a qual 

“Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais” (BRASIL, 2006). Os critérios 

definidores da agricultura familiar encontram-se no Artigo 3º o qual reza:  

 

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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 
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. 
§ 2o São também beneficiários desta Lei: 
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 
trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que 
promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 
II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 
trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com 
superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos 
metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade 
artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 
artesanalmente. 
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos 
nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e 
demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3º. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 
§ 3o  O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e 
condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de 
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crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as 
especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, 
de 2009) 
§ 4o  Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e 
associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares 
em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, 
processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme 
disposto pelo CMN. (BRASIL, 2006). 

  

A agricultura familiar, de acordo com Sauer (2008), como sujeito social, na 

década de 1990, veio substituir o antigo campesinato, o qual, na esteira da 

modernização da agricultura, do agronegócio, ou do setor patronal na agricultura, 

visava uma roupagem nova para o campesinato que, sob esse pacote de 

modernização da agricultura e, como mencionado anteriormente, representava um 

modelo arcaico, atrasado de produção. Sob a doutrina da agricultura moderna, da 

industrialização da agricultura havia um esforço para o menosprezo à economia de 

subsistência.  

Na descrição de Eckert (1985), a respeito da agricultura familiar, a qual o autor 

definia como “Pequenas unidades agrícolas”, percebe-se quase que um “resumo” do 

que o texto da Lei 11.326, viria a ser após 21 anos. Em si, quanto à concepção dos 

termos, o texto de Eckert continua muito atual, havendo na Lei um “conceito de 

modernidade”. Assim, para Eckert (1985): 

 

A pequena unidade agrícola, entendida no contexto do desenvolvimento rural, 
não é a mesma que a família nuclear, característica das zonas urbanas, mas 
é comum que inclua um número maior de membros, que se relacionam 
através de parentesco ou consanguinidade. Este tipo de família “são as 
verdadeiras unidades produtivas e de consumo nas economias camponesas” 
(STAVENHAGEN,  1977, p. 22).  
Nesse contexto, essa unidade agrícola dedica atenção e energia à terra e ao 
seu cultivo em base a dois critérios fundamentais: 
a) Necessidade de alimentos. 
b) Alternativas disponíveis para obter uma renda monetária. (p. 49). 

 

Conforme visto anteriormente no tópico Movimentos Sociais e Políticas de 

Inclusão, a partir da década de 1990, algumas políticas públicas importantes foram 

criadas para favorecer a agricultura familiar, tal como a do acesso ao crédito e a 

aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. De acordo com Eckert 

(1985), a viabilidade da agricultura familiar se daria quando, além da produção de 

alimentos para a subsistência, haveria pelo menos um produto, ou a dedicação a uma 

atividade específica na propriedade rural, a qual serviria como elemento de produção 

para comercialização, a fim de auferir uma renda para a família. 
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Esta renda, de acordo com Sekiguchi (2002), sob um critério de indicador de 

qualidade de vida de uma população rural, deve ser observada de uma forma distinta 

do de uma população urbana. Avaliar as condições de uma população apenas pela 

remuneração, normalmente considerada pelo valor do salário mínimo, não representa 

necessariamente seu bem-estar, pois o valor de um salário mínimo no meio rural, 

onde não se paga aluguel, onde é possível produzir grande parte do alimento, até 

mesmo algumas plantas e ervas medicinais, tem um valor muito maior do que no meio 

urbano em que as condições de vida são menos favoráveis. Assim, a “pobreza” urbana 

medida sob critérios de salário mínimo é mais significativa do que a pobreza rural.  

Nas palavras de Ehlers (2008) para se alcançar um padrão de 

desenvolvimento sustentável são necessárias políticas públicas para fortalecer a 

agricultura familiar, sendo que entre os países mais desenvolvidos, como Estados 

Unidos, Alemanha e Japão, bem como outros da Ásia (entre os Tigres Asiáticos), 

sempre tiveram a empresa familiar como base social do desenvolvimento agrícola.  

 

Em outras palavras, a luta pela terra, pela ampliação e consolidação da 
agricultura familiar camponesa, não aponta para o reforço das relações pré-
modernas, e sim para avanços importantes na construção de um 
desenvolvimento sustentável. O fortalecimento e a viabilização da agricultura 
familiar camponesa, bem como a geração de empregos, no meio rural, 
implicam mudanças significativas no atual padrão de desenvolvimento, 
abrindo perspectivas para uma série de inovações que transcendem a mera 
modernização tecnológica. A sustentabilidade de alternativas de 
desenvolvimento importa em mudanças que resultam em melhoria das 
condições de vida da população rural (SAUER, 2008, p. 66). 

 
Assim sendo, nutrem-se as expectativas relacionadas à agricultura familiar em 

assentamentos da reforma agrária no Paraná, quanto possível alternativa de modelo 

de desenvolvimento sustentável para o campo. 
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3. METODOLOGIA 

 

Na sequência apresenta-se a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

trabalho. Tal metodologia é coerente para responder o problema de pesquisa, satisfaz 

as necessidades relativas aos objetivos geral e específicos, e adequa-se a todo o 

quadro de referência teórica estabelecido na fundamentação deste trabalho. Desta 

forma, a pesquisa foi realizada por meio de dados primários e dados secundários a 

respeito da sustentabilidade da agricultura familiar em assentamentos da reforma 

agrária. 

 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para Laville e Dionne (1999) o que move o ser humano são os desafios que 

lhe são colocados e a consequente busca na compreensão da realidade. Portanto, 

como um problema real e que se presta efetivamente à pesquisa científica, para dar-

lhe uma resposta também científica. Assim, a presente pesquisa visa uma análise da 

sustentabilidade na agricultura familiar em três assentamentos da reforma agrária no 

estado do Paraná, com base nos ODS 2 e ODS 8. Para satisfazer esta análise, 

formulam-se as perguntas que seguem. 

 

3.1.1. Perguntas de Pesquisa  

 

a) Quais as características da agricultura familiar em assentamentos da 

reforma agrária no Paraná, nos assentamentos Contestado, 8 de Junho e 

Sepé Tiaraju? 

b) Quais os aspectos da agricultura familiar nos assentamentos estudados 

que se relacionam com a sustentabilidade sob as metas dos ODS 2 - Fome 

Zero e Agricultura Sustentável e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico em relação às categorias de análise de: Agricultura 

Sustentável, Diversificação na Produção de Alimentos e Desenvolvimento 

Econômico e Social? 

c) Como se dá a relação entre as características da agricultura familiar nos 

assentamentos estudados, com a sustentabilidade sob as metas dos ODS 

2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável e ODS 8 - Trabalho Decente e 
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Crescimento Econômico, levando-se em conta as categorias de análise 

adotadas? 

 

3.2.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Com base no referencial teórico apresentado neste trabalho, busca-se uma 

análise crítica da sustentabilidade da agricultura familiar em três assentamentos da 

reforma agrária no Paraná, sendo: Assentamento Contestado – Lapa, Assentamento 

8 de Junho – Laranjeiras do Sul e Assentamento Sepé Tiaraju – Santa Tereza do 

Oeste, tomando-se os ODS 2 e 8 como referência para a delimitação da pesquisa. A 

escolha destes dois ODS deve-se, sobretudo às razões que seguem. 

 Para o ODS 2 -  Fome Zero e Agricultura Sustentável. 

1- Dados do EMATER e do IBGE sustentam que a agricultura familiar 

responde por 70% a 80% da produção de alimentos. Sob a Meta 2.1, 

avaliar a produção de alimentos seguros e nutritivos em assentamentos da 

reforma agrária e sob a Meta 2.3 considerar a possibilidade de aumento 

de produção e em consequência aumento de renda no modelo atualmente 

utilizado e acesso seguro e igual a terra, insumos, conhecimento, serviços 

financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de 

emprego não agrícola. 

2- Quanto ao pacote tecnológico da Revolução Verde (EHLERS, 2008) e o 

sistema agroalimentar do mundo (PAULA, 2017), sob a Meta 2.4 analisar 

em que aspectos as práticas agrícolas em assentamentos diferem em 

resiliência, em preservação de ecossistemas e para melhorar a qualidade 

da terra e do solo. 

3- “A agricultura comercial moderna é a principal responsável pela perda de 

diversidade genética” (BRASIL, 2005). Sob a Meta 2.5, considerar a 

agricultura familiar em assentamentos da reforma agrária na manutenção 

da diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, e se existe 

“repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos 

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como 

acordado internacionalmente”. 

4- Ao abandono de áreas em assentamentos, segundo entrevistas com 

técnicos do INCRA e do EMATER, entre outros fatores, deve-se à falta de 
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assistência técnica. Sob a meta 2.a, descrever como os agricultores 

familiares em assentamentos da reforma agrária percebem o acesso aos 

investimentos tanto de infraestrutura rural, pesquisa, desenvolvimento de 

tecnologia, etc., para aumentar a produção agrícola. 

 Para o ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico. 

1- Conforme EHLERS, (2008) (BRANDÃO, 2014), IBGE (2010) com a 

modernização agrícola houve um fluxo migratório do campo para a cidade 

Sob as Metas  8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, examinar se a agricultura familiar em 

assentamentos da reforma agrária é fator de diversificação de produção, 

de geração de emprego decente, crescimento econômico e geração de 

renda com proteção ambiental, trabalho decente para homens, mulheres 

e jovens. 

2- Para (PASSADOR, 2003), (PARANA, Sem data) a Educação para o 

Campo é fator para qualificação do jovem do campo e a manutenção do 

mesmo no setor. Sob a Meta 8.6, descrever como o acesso à educação 

em assentamentos da reforma agrária atende as expectativas para a 

formação profissional do futuro agricultor familiar. 

3- Sob concepção de direitos humanos e políticas públicas de inclusão social, 

conforme Gallardo (2014), Ruiz (2014) e Sposati (2011) e como abordado 

no tópico 2.4 A REFORMA AGRÁRIA, sob a Meta 8.8, analisar em que 

aspectos ela é efetiva e se ela garante segurança de trabalho à população 

menos favorecida e superação de empregos precários.  

 

3.2.1. Trabalho de Campo 

 

Conforme mencionado, este trabalho focalizou agricultores familiares – e suas 

famílias – assentados pela reforma agrária no estado do Paraná, nos três 

assentamentos citados anteriormente. 

Para o contato inicial com essa população, foi solicitado o apoio da equipe de 

profissionais do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul e do 

CEAGRO, e do Núcleo Regional de Educação de Cascavel pois, essas instituições 

mantêm serviços de educação e apoio nesses locais.  

A definição de agricultores familiares é a determinada de acordo com a Lei 

11.326, de 2006, da Agricultura Familiar, apresentada no tópico 2.6 – Caracterizando a 



70 
 

Agricultura Familiar. Portanto, conforme apresentado na transcrição das informações 

da visita aos técnicos do INCRA, efetivamente todos os assentados pela reforma 

agrária se enquadram na referida Lei. 

 

3.3. APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DE PESQUISA  

 

O objetivo deste tópico é o de aproximar o leitor com o ambiente a ser 

examinado. As informações para este tópico estão baseadas em entrevistas 

realizadas com quatro técnicos do INCRA-PR, no dia 28 de março de 2018 e com dois 

técnicos do EMATER no dia 18 de abril de 2018. Bem como em pesquisas realizados 

no site e em publicações destas instituições. 

 
3.3.1. Entrevistas com Técnicos do INCRA 

 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Na sequência 

segue uma descrição dos dados e das informações mais importantes obtidos nestas 

visitas. 

No Paraná, de acordo com uma tabela disponível no site do INCRA existem 

329 assentamentos de reforma agrária. Contudo, uma das primeiras informações 

obtidas na visita ao INCRA, é que nesta tabela existem três tipos de assentamentos: 

 PA – Projetos de Assentamento – 306 assentamentos; 

 PC – Projetos de Colonização – 4 assentamentos; 

 PE – Projetos Estaduais – 9 assentamentos; 

 PRB – Projetos de Reassentamento por Barragens – 10 

assentamentos; 

Cabe explicar ao leitor que apenas os PA’s e PC’s são projetos realizados 

pelo INCRA, sendo que os PC’s são projetos mais antigos, realizados na década de 

1980. PE’s, são projetos realizados pelo governo do estado, enquanto os PRB’s, são 

projetos realizados em parceria com empresas e distribuidoras de energia elétrica, 

com a população deslocada pela construção de barragens hidrelétricas. Desta forma, 

este trabalho se concentrará com a população assentada em PA’s.  

O tamanho do lote é um dos fatores que determina a capacidade de produção. 

Ao longo dos anos, o tamanho da área de terra por família assentada tem variado 

bastante, tendo em vista as novas formas de produção e cultivo. Nos assentamentos 
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mais antigos a área de terra por família era maior. O tamanho do lote é baseado em 

um estudo, o qual variou ao longo do tempo quanto a sua denominação. A partir de 

2013, este estudo passou a ser chamado Estudo de Capacidade de Geração de 

Renda.  

Este estudo leva em conta diversos fatores, considerando, por exemplo, a 

geografia da área do assentamento (podendo haver diferença de áreas dentro de um 

mesmo assentamento), estudos de fertilidade do solo e sua consequente capacidade 

de produção. Um exemplo utilizado por um dos técnicos do INCRA trata da criação de 

gado leiteiro. Na década de 1980 a criação de gado era extensiva. Atualmente, com a 

aplicação de novas técnicas, de produção de pastagem, divisão da área em piquetes 

e mesmo irrigação de pastagem, o tamanho das áreas pôde ser reduzido, tal qual o 

investimento em melhoramento genético dos animais houve aumento de produção, 

mesmo com a redução do rebanho.  

Outro fator que influi no desenvolvimento de um assentamento é a 

possibilidade de acesso ao mercado, o que depende do desenvolvimento da própria 

região, do município, bem como ao acesso às políticas públicas, tal como o PAA – 

Programa de Aquisição de Alimentos  e o PNAE – Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, políticas públicas em que agricultores familiares podem vender seus produtos 

a instituições públicas como escolas, para o fornecimento da merenda aos alunos. 

Atualmente o cadastro das famílias para o assentamento é realizado por meio 

do Cadastro Único (CADUNICO). Este cadastro é realizado in loco, (em 

acampamentos ou com o cadastro dos candidatos no próprio INRCA), no qual se 

inserem diversos critérios. São cadastrados homens e mulheres, pois até 2007 eram 

considerados apenas os homens, sendo que após esse período são considerados 

homens e mulheres candidatos à posse de uma área de assentamento. Para receber 

um lote de terra, é necessário que, por meio do CADUNICO, o candidato tenha o perfil 

de agricultor, sem vínculo de contrato de trabalho ou funcionário público e sendo 

necessário, morar no município em que se está estabelecendo o assentamento.  

No imaginário popular existe a ideia de que os assentados vendam seu lote 

de terra após o assentamento, para retornarem aos acampamentos do MST. De 

acordo com os técnicos entrevistados no INCRA tal não seria possível, tendo em vista 

que a posse da terra nos primeiros 9 anos pertence à União, sendo que a emissão do 

título definitivo da posse da terra é feita após o décimo ano de uso efetivo da terra.  
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De acordo com os técnicos do INCRA o que pode acontecer é o abandono da 

área, pelos mais diversos motivos, entre eles: falta de perfil para lidar com a terra – 

tendo em vista que o movimento social, leia-se MST, não se preocupar com este 

critério  – o próprio deslocamento de populações de uma área com climas diferentes, 

tal como citado em um PRB, em que famílias foram deslocadas da região oeste do 

Paraná para uma região dos Campos Gerais, não se adaptando à nova área o que 

exigiu um novo reassentamento no município de Querência do Norte. Enfim, conforme 

os técnicos do INCRA são enfáticos ao afirmar que a venda da propriedade e o retorno 

aos acampamentos do MST não se confirmam, tendo em vista o cadastro que é 

realizado tanto do homem quanto da mulher assentada.  

Para o desenvolvimento do assentamento, o INCRA celebra contratos com 

prefeituras para a criação de infraestrutura, como abertura de estradas, acesso à 

água, como perfurações de poços ou aproveitamento dos recursos hídricos da área. 

A habitação para as famílias assentadas é assegurada pelo programa Minha Casa 

Minha Vida.  

Quanto aos custos para assentar uma família no campo, os mesmos podem 

variar muito. Por exemplo, o preço da terra pode variar muito de região para região. 

Não existem critérios específicos pré-definidos.  Até 2013, sempre de acordo com os 

técnicos entrevistados no INCRA, em Brasília eram recusados valores acima de 100 

mil reais. Este valor passou a ser um dos critérios estabelecidos em 2009, pelo então 

Ministro Paulo Bernardo, ministro do Planejamento no governo Lula, pois tratava-se 

do mesmo valor para gerar um emprego na indústria. Porém, é preciso lembrar que, 

no caso a reforma agrária, o valor é para assentar uma família, gerando-se mais de 

um emprego no campo com este mesmo valor. 

   Em 2013, por meio dos Memorandos Circulares, juntamente com as 

portarias do MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, estabeleceram-se valores 

diferenciados para as diversas regiões do país, sendo que para o Paraná em 2014 o 

valor era de 140 mil reais, mantendo-se atualmente este valor, lembrando que o 

INCRA privilegia projetos em regiões do país em que consegue assentar maior 

número de famílias com o menor custo possível. 

Para 2018, o INCRA – PR tinha uma previsão de vistoriar 8 imóveis para 

vistoria de reforma agrária, porém com a redução de pessoal e de recursos, seria 

realizada a vistoria de dois imóveis com uma área somada de 25 mil hectares, para 

assentar em torno de 1.400 famílias, sendo que no Paraná, de acordo com as 
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informações do INCRA e do próprio MST, há em torno de 10 mil famílias aguardando 

assentamento. 

 

3.3.2.  Entrevista com Técnicos do EMATER – PR 

 

O EMATER-PR, desenvolve uma série de projetos visando a sustentabilidade 

na agricultura familiar em todo o estado do Paraná (EMATER, 2016. EMATER, 2018). 

Dentre estes projetos estão o incentivo e assistência técnica na produção de 

hortifruticultura, a diversificação na criação e produção de peixes, novas técnicas na 

formação de pastagem e o manejo de gado leiteiro, o incentivo na industrialização de 

produtos da agricultura familiar, como a fabricação de compotas, de pães, bolachas, 

massas caseiras e de embutidos. Além disso, existem também os programas 

ambientais para a preservação do solo, por meio de orientação técnica quanto ao uso 

correto e adequado da adubação e o manejo correto dos defensivos agrícolas, tal qual 

o programa de proteção de nascentes.  

De acordo com os técnicos do EMATER, 80% dos alimentos são produzidos 

pela agricultura familiar, tal como demonstra o próprio censo do IBGE. Porém, não há 

dados específicos sobre o estado do Paraná, mas pode-se assegurar que estes 

números não sejam muito diferentes. Até mesmo a produção para autossustento ou 

autoconsumo representa 60% da renda familiar. 

Quanto aos aspectos de assistência técnica nos assentamentos o EMATER 

atuou até 2002/,2003, e depois deste período aconteceram chamadas públicas por 

meio da ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, com entidades privada. Porém, 

afirma-se que atualmente há um desmonte desta assistência técnica, mas há um 

esforço por parte do INCRA em retomar este trabalho. Aparte disso, o próprio MST 

estaria organizado para trabalhar com assistência técnica. Este trabalho é importante 

para que o assentado tenha acesso ao crédito, pois a concessão do crédito é 

condicionada a um projeto de desenvolvimento. Em 2014, foi criada a ANATER – 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a qual trata das chamadas 

públicas para assistência técnica de extensão rural, mas há uma grande falta de 

recurso para este trabalho. Porém, os técnicos entrevistados são enfáticos em afirmar 

que o EMATER, apesar dos desafios impostos, não se furta ao trabalho de atender os 

agricultores familiares, mas sem um programa específico para assentados da reforma 

agrária.  
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Na visita ao INCRA mencionou-se o abandono da área por falta de 

capacitação, o que, de acordo com os técnicos do EMATER foi atribuído, sobretudo 

ao fato da falta de assistência técnica e a ausência do poder público no sentido de 

oferecer suporte aos assentados.9 

 

    

                                                           
9 Tendo em vista razões éticas, neste trabalho não se mencionam os nomes dos entrevistados, tanto 

no INCRA quanto no EMATER. Ainda que não se percebam questões mais polêmicas no conteúdo das 
entrevistas, opta-se pela preservação dos nomes por tratar-se de servidores públicos e em razão de 
“paixões políticas” que permeiam a reforma agrária e movimentos sociais a ela ligados. Evita-se assim 
a citação dos nomes no referenciamento destas entrevistas. 
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QUADRO 6 – PLANILHA DE VALORES PAGOS POR ASSENTADO 

 
Fonte: INCRA-PR – 2018. 

                 

* VTI (Valor total do imóvel): O valor da coluna B, de R$ 140.000,00, refere-se ao valor máximo admitido pelo INCRA, em termos de custos para a Autarquia, para viabilizar uma compra de imóvel para assentar uma família, embora 
que, para este valor, não haja normatização. É apenas um valor de referência, que atualmente não é mais utilizado. O INCRA sede costumava utilizar este teto para autorizar ou não a compra dos imóveis para implantar os assentamentos. 
Então, teoricamente seria o custo do INCRA para assentar uma família, referente à terra + benfeitorias do imóvel adquirido. 

No que se refere ao valor pago, trata-se das parcelas referentes à titulação definitiva (TD) do assentado que, depois de dez anos de concessão de uso, receberá o título definitivo, cujo pagamento foi disciplinado pelo Decreto n° 
9311/2018. 
O TD será quitado em até 20 anos, em prestações anuais, incluindo três anos de carência, com juros de 1% a.a. Para pagamento à vista é concedido 20% de desconto. O valor do título leva em consideração o tamanho do lote e o 
valor do hectare do município, que é estabelecido por uma pauta de valores do INCRA (http://www.incra.gov.br/planilha-preco-referencial-titulacao), atualizada anualmente. 
O valor do TD fica entre 10% e 30% do valor mínimo da pauta de valores, que está copiada na planilha 3. 
Para fins deste exemplo, utilizei o tamanho médio dos lotes do Paraná, algo em torno de 22,12 hectares, a média dos valores mínimos do Paraná da pauta de valores do INCRA, R$ 3785,00, apliquei 20% neste valor (entre 10% e 
30%), chegando-se no valor médio do TD de R$ 16.744,06. (INCRA-PR, 2018) 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 13º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 21º Ano 22º Ano 23º Ano 24º Ano 25º Ano 26º Ano 27º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano

Habitação 34.200,00 1º ano 96 1 ano 342,00 342,00 342,00 342,00

Apoio Inicial 5.200,00 1º ano 90 3 anos 527,83

Fomento 6.400,00 1º ano 80 1 ano 1.286,40

Fomento Mulher 3.000,00 1º ano 80 1 ano 603,00

Microcrédito (1
a 

Parcela) 4.000,00 2º ano 50 2 anos 2.000,00

Microcrédito (2
a 

Parcela) 4.000,00 3º ano 50 2 anos 2.000,00

Microcrédito (3
a 

Parcela) 4.000,00 4º ano 50 2 anos 2.000,00

PRONAF A 25.000,00 5º ano 40 3 anos 2.517,86 2.249,99 2.232,13 2.214,27 2.196,41 2.178,55 2.160,69

PRONAF A/C 

(1
a

 Parcela) 7.500,00 5º ano 0 1 a 2 anos 7.612,50

PRONAF A/C 

(2
a

 Parcela) 7.500,00 6º ano 0 1 a 2 anos 7.612,50

PRONAF A/C 

(3
a

 Parcela) 7.500,00 7º ano 0 1 a 2 anos 7.612,50

VTI* 140.000,00 984,94 994,79 1.004,74 1.014,78 1.024,93 1.035,18 1.045,53 1.055,99 1.066,55 1.077,21 1.087,99 1.098,87 1.109,86 1.120,95 1.132,16 1.143,48 1.154,92 1.166,47

0,00 2.231,40 2.342,00 2.869,83 2.342,00 7.612,50 7.612,50 10.130,36 2.249,99 2.232,13 2.214,27 2.196,41 3.163,49 3.155,48 1.004,74 1.014,78 1.024,93 1.035,18 1.045,53 1.055,99 1.066,55 1.077,21 1.087,99 1.098,87 1.109,86 1.120,95 1.132,16 1.143,48 1.154,92 1.166,47

Valor pago (R$) / Ano
Investimento Valor liberado Época aplicação Bônus adimplência (%) Carência
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FIGURA 3 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ COM A LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

 

Fonte: Adaptado do INCRA-PR, 2018.

Assentamento Contestado - 

Lapa Assentamento 8 de Junho -

Laranjeiras do Sul 

Assentamento Sepé Tiaraju 

– Sta. Tereza do Oeste 
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3.3.3.  Delineamento e Etapas da Pesquisa 

 

Para a realização deste trabalho elaborou-se uma pesquisa bibliográfica, 

estudos de artigos científicos disponíveis em meios eletrônicos, bem como em sites 

de instituições públicas e privadas com o objetivo de dar-lhe a fundamentação teórica. 

Tendo em vista uma aproximação com o campo, conforme apresentado foram 

realizadas entrevistas iniciais com o INCRA e o EMATER, instituições muito 

importantes para a o setor da agricultura familiar.  

O passo seguinte foi a elaboração de um roteiro de entrevistas 

semiestruturado, com base nas metas dos ODS 2 e ODS 8.  

 

3.3.4. Procedimentos de Pesquisa e Coleta de Dados 

 

A pesquisa de campo foi realizada em três assentamentos no Paraná, nos 

seguintes municípios:  

Lapa – PA Contestado  

Laranjeiras do Sul – PA 8 de Junho 

Santa Tereza do Oeste – PA Sepé Tiaraju 

Os dados primários foram levantados por meio de entrevistas com os 

agricultores assentados, observações de campo, registros fotográficos, além de 

conversas informais com os sujeitos, bem como com servidores públicos, funcionários 

de outras instituições que prestam algum tipo de assistência aos assentados. 

Quanto aos dados secundários, estes foram obtidos por meio de publicações, 

documentos impressos, ou imagens fornecidas pelos próprios assentados, ou por 

órgãos tais como o INCRA, o EMATER, e o CEAGRO. 

Os critérios para a escolha destes assentamentos devem-se às seguintes 

razões: (1) o PA Contestado é o maior entre os três assentamentos, de acordo com a 

tabela do INCRA-PR, com 110 famílias, e a principal razão é a proximidade geográfica 

e pelo fato da possibilidade de acesso em razão de relacionamento do autor deste 

trabalho com profissionais do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana 

Sul, tendo em vista a existência de uma escola estadual neste assentamento; (2) o 

PA 8 de Junho é o assentamento com maior número de famílias, dos três existentes 

o município de Laranjeiras do Sul, com 73 famílias. A razão para a escolha deste 

assentamento se deve em razão de sugestão dos profissionais do EMATER-PR, em 
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razão dos trabalhos do CEAGRO - Centro de Desenvolvimento Sustentável e 

Capacitação em Agroecologia, com os agricultores assentados, tendo, portanto, mais 

uma indicação, de networking, fator importante para pesquisa de campo, conforme 

mencionado por Marconi e Lakatos (2008); e, por fim, (3) o PA Sepé Tiaraju, no 

município de Santa Tereza do Oeste, o menor de todos com 20 famílias assentadas, 

é de certa forma icônico, pois há quase dez anos, quando da realização de um 

programa de especialização, teve-se o primeiro contato com o trabalho de Eliane 

Brenneisen, o que, de certa forma, motivou o interesse na realização de um estudo 

da agricultura familiar em assentamentos da reforma agrária. 

Então, para a escolha e seleção inicial dos entrevistados foram utilizadas as 

sugestões dos profissionais do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana 

Sul e do CEAGRO e do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. A seguir, os 

entrevistados fizeram sugestões de novos entrevistados, caracterizando o uso da 

técnica “Bola de Neve”, uma amostragem não probabilística, conforme orientado por 

Vinuto (2014).  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado. 

Também foram realizados registros fotográficos para registrar procedimentos 

relacionadas a alguma atividade do dia a dia da população pesquisada. 

Conforme orientam Sampieri, Collado e Lucio (2013) além da condução de 

entrevistas utilizou-se a observação direta, em relação aos fatos, anotações 

interpretativas, anotações pessoais e anotações a respeito da reação dos 

entrevistados. 

Estas orientações foram úteis para ajustes da pesquisa de campo e mesmo a 

forma de elaborar as perguntas de pesquisa que eventualmente causavam algum 

“desconforto” ou uma resistência na resposta por parte do entrevistado.  

Foram realizadas dez entrevistas, sendo que cinco entrevistas no PA 

Contestado, no município da Lapa, três entrevistas no PA 8 de Junho, no município 

de Laranjeiras do Sul, e duas entrevistas no PA Sepé Tiaraju, município de Santa 

Tereza do Oeste. 

No PA Contestado aconteceu uma visita prévia, no dia 13 de agosto de 2018, 

a fim de explicar as razões da pesquisa e elaborar uma agenda de entrevistas. Para 

tanto, contou-se com a colaboração de profissionais da educação da Escola do 

Campo Contestado e de líderes da Cooperativa Terra Livre, cuja sede está no 

assentamento. 
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 No dia 21 de agosto de 2018, foram realizadas as entrevistas, sendo que 

duas na parte da manhã e três na parte da tarde. Ao meio dia houve uma nova visita 

à cooperativa, onde estava sendo servido um almoço aos participantes de uma 

reunião, tendo sido gentilmente convidado para o almoço. 

Na parte da tarde, foram realizadas as outras três entrevistas e, tal qual na 

parte da manhã, foram feitos os registros fotográficos de processos de cultivo em cada 

um dos lotes dos entrevistados.  

No dia 27 de outubro, foi realizada uma nova vista, quase de “cortesia”, mas 

também para alguns registros fotográficos, e uma conversa com uma família, cujo 

membro já havia concedido a entrevista. 

Nos dias 04 e 05 de setembro, foi visitado o assentamento 8 de Junho. No dia 

4 foram realizadas duas entrevistas e registros fotográficos e no dia 05 foi realizada 

uma entrevista e foi possível participar de uma orientação a respeito de produção de 

mandioquinha (ou batata salsa), ministrada por professores (pesquisadores) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR de Pato Branco, em parceria 

com a Universidade Federal da Fronteira Sul -  UFFS de Laranjeiras do Sul, da qual 

participaram alunos da UFFS, estagiários do CEAGRO e agricultores do referido 

assentamento. Esta orientação aconteceu na propriedade do agricultor que mais cedo 

concedera a entrevista. Vale ressaltar que a UFFS de Laranjeiras do Sul está 

localizada dentro do PA 8 de Junho, e conforme informado em entrevistas, ocupa uma 

área relativa a dois lotes. 

Ao meio-dia, foi servido o almoço na residência do agricultor entrevistado, ao 

qual recebeu-se o convite para participar. 

Na parte da tarde do dia 05 de setembro, foi realizada uma visita à sede da 

Cooperativa 8 de Junho, a Coperjunho, onde foi possível conhecer a indústria de 

panificação, trabalho conduzido pelas mulheres do assentamento. 

No dia 06 de setembro, foram realizadas as duas últimas entrevistas, havendo 

sido agendado o encontro com o entrevistado, às 9 horas, no distrito de Santa Maria, 

em Santa Tereza do Oeste, para posterior deslocamento até o assentamento, na 

residência desse agricultor. Realizou-se uma entrevista na parte da manhã e, a última, 

na parte da tarde. Também por volta do meio-dia, foi servido o almoço, ao qual, mais 

uma vez, teve-se o privilégio do convite. Em cada uma das propriedades foi possível 

conhecer um pouco do processo de manejo e de produção, o que foi registrado em 

fotografias. 
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Por uma questão de sigilo, quando houver a necessidade de citar uma fala ou 

algum dado relacionado à entrevista, esta será mencionada como “Entrevista”, 

seguido de um número de um a dez. Este número não corresponderá à sequência 

das entrevistas, mas a um sorteio das entrevistas. Também não serão revelados os 

nomes de familiares que possam aparecer em uma citação.  

Para que o leitor não se sinta desassistido, o quadro 7 traz com a relação das 

entrevistas por sorteio, quem concedeu – homem ou mulher -  e a forma – individual 

ou com participação e qual o membro da família que participou. Adianta-se que a 

participação de uma segunda pessoa nas entrevistas apenas lhes agregou mais 

significado, com muito mais detalhes, pois percebeu-se em falas, aspectos de 

ratificação/retificação em relação às atividades da família, aspectos da vida pessoal e 

profissional, do uso de insumos, atividades no assentamento, entre outros. 

 

 QUADRO 7 – RELAÇÃO DE ENTREVISTAS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

3.3.5.  Procedimentos de Tratamento e Análise de Dados 

 

Conforme orientam Laville e Dionne (1999), por tratar-se de uma pesquisa 

qualitativa, a forma utilizada para o tratamento e análise de dados foi a análise de 

conteúdo, a partir da documentação coletada em campo e da transcrição das 

entrevistas realizadas.  

As entrevistas foram divididas em quatro partes. A primeira parte com 

perguntas introdutórias para entender um pouco da história de vida da família e a 

Número da Entrevista Quem concedeu Forma Participante

Entrevista 1 Homem Individual

Entrevista 2 Homem Individual

Entrevista 3 Mulher Participação Nora

Entrevista 4 Homem Participação Esposa

Entrevista 5 Mulher Participação Marido

Entrevista 6 Mulher Individual

Entrevista 7 Homem Participação Esposa

Entrevista 8 Homem Participação Esposa

Entrevista 9 Mulher Individual

Entrevista 10 Mulher Individual

Relação das Entrevistas Conforme Sorteio
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respeito do processo da conquista da terra. Na sequência, conforme o quadro 8, foram 

elaboradas 27 perguntas, abordando as Categorias a priori de: Agricultura 

Sustentável, Diversificação na Produção de Alimentos e o Desenvolvimento 

Econômico e Social, as quais elencavam os elementos de análise do mesmo quadro.  

Para mais detalhes a respeito do questionário da entrevista, o leitor poderá 

consultar o Apêndice I. 

Para analisar os dados das entrevistas utilizou-se o software Atlas.ti 8. Assim, 

as 10 entrevistas transcritas, foram lançadas no Atlas.ti 8, como “Documentos”, nas 

quais foram identificadas as menções dos elementos de análise do quadro 8. Ainda, 

conforme quadro 8, para as categorias, Agricultura Sustentável e para Diversificação 

na Produção de Alimentos havia, para ambas, quatro elementos de análise, enquanto 

que para Desenvolvimento Econômico e Social, oito elementos de análise.  

Enquanto eram tratadas as entrevistas, percebeu-se a emergência de certos 

dados, os quais, ainda que pudessem ser enquadrados na categoria de 

Desenvolvimento Econômico e Social, continham um valor específico, sendo 

separados em uma nova categoria – emergente do campo – a qual foi denominada 

como Condição e Qualidade de Vida, na qual identificamos outros cinco elementos de 

análise, as quais foram então incluídas no quadro 9.  

Assim, as quatro categorias foram lançadas no Atlas.ti 8 como Grupos de 

Códigos, enquanto que os elementos de análise, como Códigos totalizando 21 

códigos. Posteriormente, os Grupos de Códigos, foram transformados em Redes, que 

serviram de norteadoras para a elaboração e apresentação da análise. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 

Todo trabalho científico, além do rigor exigido para a sua qualidade, sempre 

deve respeitar os direitos dos autores cujos estudos lhe deram a sustentação. 

Também, no caso da pesquisa de campo, na qual se captam e absorvem informações 

diretas a partir de entrevistas realizadas, em que o pesquisador se “apropria” de uma 

experiência de vida do entrevistado para construir, inicialmente, um conhecimento 

para si, e posteriormente este conhecimento compartilhado com muitas outras 

pessoas, tal atividade deve ter grande rigor ético por parte do pesquisador no sentido 

de valorizar e preservar os direitos dos que lhe oferecem as informações. 
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Neste trabalho, não há menção da identidade do entrevistado, ainda que 

todos os participantes dessem autorização prévia com a assinatura em documento 

para a realização da entrevista. Assim, conforme informado, quando da necessidade 

de uma transcrição de uma fala, referir-se-á a mesma como “Entrevista”, seguida de 

um número, conforme quadro 7. 

 

3.5 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A definição das categorias analíticas, apresentadas no quadro 8 foram 

elaboradas a partir dos ODS 2 e ODS8, conforme descritas a partir do embasamento 

teórico no tópico. 

 

QUADRO 8 – CATEGORIAS DE ANÁLISE A PRIORI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Categorias  a priori Elementos de Análise

Produção de alimentos seguros e 

nutritivos

Resiliência e preservação de 

ecossistemas

Qualidade da terra e do solo e recursos 

hídricos

Insumos utilizados na produção

Manutenção da diversidade genética de 

sementes

Utilização dos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais

Diversificação de cultivos

Criação de animais domésticos

Renda familiar

Acesso a mercados para comercialização 

de produtos

Geração de emprego agrícola

Geração de emprego não agrícola

Assistência técnica

Desenvolvimento de tecnologia

Acesso à educação de qualidade e própria 

para o setor

Oportunidades de trabalho para as 

mulheres do campo

Categorias de Análise

Desenvolvimento Econômico e 

Social

Diversificação na Produção de 

Alimentos

Agricultura Sustentável
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Na sequência, o quadro 9 apresenta a Categoria de Análise que emergiu do 

campo, com seus respectivos elementos de análise. Conforme informado, estes 

elementos de análise se aproximam da categoria Desenvolvimento Econômico e 

Social, porém percebeu-se um valor específico nestes elementos e muito caro para 

os assentados que concederam a entrevista. Há, em especial, uma riqueza muito 

grande de detalhes relacionados à questão da saúde e de qualidade de vida pessoal 

e profissional, quando os entrevistados foram convidados a refletir e fazer 

considerações a respeito de seu histórico de vida, considerando o atual momento de 

sua vida. 

  

QUADRO 9 – CATEGORIA EMERGENTE DO CAMPO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Categoria que emerge do 

campo
Elementos de Análise

Acesso a crédito financeiro

Qualidade de vida pessoal e profissional

Assistência à saúde

Condições de trabalho e equipamentos 

para o trabalho.

Valorização da vida

Categorias de Análise

Condição e Qualidade de Vida
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Na sequência apresenta-se, brevemente, um histórico de cada assentamento, 

o qual foi elaborado a partir de cada projeto, material que foi disponibilizado via correio 

eletrônico pelo INCRA, bem como a perspectiva de alguns assentados a respeito 

desse período inicial de vida no assentamento. Em fase imediata, passe-se para a 

apresentação dos dados coletados no trabalho de campo, bem como as análises a 

partir do Atlas.ti 8. 

  

4.1. ENTENDENDO O AMBIENTE DE PESQUISA: BREVE HISTÓRICO DE CADA 

ASSENTAMENTO 

 

PA Contestado 

De acordo com o PRA - Plano de Recuperação de Assentamento Projeto de 

Assentamento Contestado e o PDA – Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Assentamento, o Assentamento Contestado, no município da Lapa-PR, está 

implantado na área da antiga fazenda Santa Amélia, originalmente pertencente a 

Escravocratas do século XIX10 e, nos anos recentes, pertencia a empresa INCEPA, 

na qual produzia madeira, pinus e eucalipto, cultivo que ainda se percebe em 

determinadas áreas do local.  

Na década de 1990, para acelerar o processo de assentamento, a direção do 

MST iniciou um levantamento de áreas improdutivas, ou pertencentes a órgãos 

públicos, bancos públicos, ou empresas com dívidas com o governo. A direção do 

MST identificou esta fazenda em 1995, sendo que a INCEPA a negociou com o INSS, 

em troca de uma dívida. Em dezembro de 1998, lideranças do MST fizeram a primeira 

visita na área. Em fevereiro de 1999 constituiu-se a Comunidade do Assentamento 

Contestado, inicialmente com 45 famílias, porém com a oposição da Prefeitura da 

Lapa, pois era contrária à vinda dos Sem Terra, havendo por parte desta, o interesse 

de assentar 23 famílias locais, de forma que solicitou a INCEPA que esta entrasse 

com um pedido de reintegração de posse, porém a empresa se opôs em razão da 

                                                           
10 De acordo com conversas iniciais com profissionais do Núcleo Regional de Educação da Área 
Metropolitana Sul, a fazenda pertencia ao Barão dos Campos Gerais - David dos Santos Pacheco, 
sendo que na sede do Assentamento está a casa grande e senzala, hoje transformadas em um 
memorial. 
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negociação da dívida com o governo. Os Sem Terra receberam apoio do sindicato e 

da Igreja para que fossem assentados no local. 

O MST calculava a capacidade de assentar 80 famílias no local, sendo que 

muitas dessas famílias jamais haviam participado de uma ocupação, o que dificultou 

de certa forma a organização do acampamento, pois alguns se deslocaram até o 

Centro Cívico em Curitiba, onde acamparam para pressionar o governo a acelerar as 

negociações para a desapropriação da área, a qual aconteceu no dia 07 de fevereiro 

de 1999, o que atraiu mais famílias vindas dos mais diversos lugares, fatos que foram 

lembrados por dois entrevistados. 

Em 2001 foram contadas 105 famílias que inicialmente enfrentaram muitos 

problemas em razão da falta de energia, de água e saneamento básico, bem como 

escola e segurança, fato lembrado por um dos entrevistados. Atualmente são 108 

famílias assentadas, além de mais ou menos outras 50 famílias que já moravam no 

entorno ou de alguns parentes de assentados. 

Em 2002, foram liberados recursos para a construção de moradia, a qual os 

próprios assentados construíram, prosseguindo em 2003, a liberação de recursos 

para educação e o desenvolvimento econômico, com recursos do PRONAF (DESER, 

2001. INCRA, 2011a).  

A fala de uma das pessoas entrevistadas sintetiza estes fatos a respeito de 

como se deu o processo de assentamento: 

 

[...] numa conjuntura complicada na época. Porque era o segundo mandato 
do governo Lerner, e havia uma perseguição enorme no Paraná. Era aliado 
o Jaime Lerner com FHC, projeto neoliberal, desemprego crise, e havia uma 
certa articulação dos governos de querer minar e limitar a ação do MST. [...] 
Então na época nos tinha aqui no Paraná 90 acampamentos, tinha em torno 
de 8 mil famílias. E foram praticamente todos despejados, mantivemos três 
grandes áreas. [...] Mas foi muito violento aquele período lá. Para ter uma 
ideia, teve em torno de... se não me engano, 17 pessoas assassinadas, nas 
ações de despejo. Então foi duro aquele período. E essa área foi um achado 
na conjuntura, porque a Incepa estava devendo para a Receita Federal aí 
ofertaram a área para pagar as dívidas. [...] Então quando a gente veio olhar 
a terra antes, para dar uma pesquisada se não tinha pistolagem, coisa assim, 
o capataz que cuidava da fazem disse assim ó o dia em que vier os sem-terra 
nós vamos entregar a chave. A Incepa não quer que saia nada na imprensa. 
Então não vai ter violência (ENTREVISTA 2). 

 

PA 8 de Junho 

Diferentemente do PA Contestado, no PA 8 de Junho houve um processo 

mais longo e mais sofrido para a conquista da terra.  
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No dia 8 de junho de 1997, à margem da BR 158, 17 famílias sem terra 

acamparam na entrada da Fazenda Rio do Leão e denominaram o acampamento Rio 

do Leão. Logo, com o apoio da CPT – Comissão Pastoral da Terra, do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Rio Bonito do Iguaçu, do MST e das Irmãs de São José de 

Rio Bonito, juntaram-se a essas 17 famílias, outras famílias de municípios do Paraná, 

de Santa Catarina e do Paraguai. No caso, brasileiros que retornaram do Paraguai.  

Além das privações de energia elétrica, de saneamento básico, de água 

potável, essas famílias enfrentaram problemas com pistoleiros contratados pelo dono 

da fazenda, como perseguições, prisões, fazendo com que muitos desistissem da luta. 

 Em 30 de janeiro, 73 famílias ocuparam a sede da fazenda, onde 

permaneceram por quatro meses quando, após um acordo com o INCRA, mais uma 

vez no dia 8 de junho de 1998, retornaram ao acampamento às margens da BR 158. 

Em novembro de 1999 saiu do decreto de desapropriação da área e em abril de 2000 

houve a imissão de posse pelo INCRA e o assentamento das famílias em seus lotes.  

Em razão de um forte apoio de entidades religiosas chama muita atenção a 

questão da religiosidade narrada no PDA – Plano de Desenvolvimento Sustentável 

deste assentamento. O apoio pastoral destaca-se como um dos elementos de 

resistência e de luta no histórico deste assentamento (DESER, 2001; INCRA, 2011b). 

Quando interrogado a respeito da conquista do lote, um dos entrevistados 

descreve o período da seguinte forma: 

 

Demorou bastante, mas... tipo assim, não tivemos grandes problemas, 
tivemos alguns confrontos com pistoleiros que eles... nós ocupamos a área 
aqui quando saímos, quando o INCRA pediu para sair nós saímos, eles 
detonaram tiro por cima do acampamento para ver se o pessoal abandonava. 
Isso teve, mas não teve ninguém... não tivemos nenhuma vítima. Atiraram 
para assustar. Mas ficou um período bem tenso que... eles colocaram aqui 
uns 30 pistoleiros na área, para nós não voltar para dentro da área. Por isso 
ficou também esse tempo de negociação até que o INCRA comprou a área 
aqui. Confronto direto não teve (ENTREVISTA 10). 

  

PA Sepé Tiaraju. 

No dia 23 de março de 1998, dezessete famílias sem-terra ocuparam a 

Fazenda Boi Preto, a qual pertencia ao grupo JMalucelli. Ali já havia outras três 

famílias de posseiros. As demais famílias deste assentamento eram procedentes da 

região oeste de Paraná, sendo apenas uma delas procedente do Paraguai, igualmente 

de nacionalidade brasileira.  
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Após oito meses de ocupação, a Justiça concedeu a reintegração de posse 

ao proprietário, quando as moradias e outras instalações foram destruídas, bem como 

havendo perda de parte de seus equipamentos de trabalho e o cultivo de suas 

lavouras. Com a reintegração de posse, estas 17 famílias retornaram ao 

acampamento.  Durante os quatro meses seguintes, ocorreram negociações entre a 

Justiça, o INCRA e o proprietário, resultando na desapropriação da área em maio de 

1998 (EMATER, 2000)11. 

Ainda que a área tivesse sido desapropriada em 1998, de acordo com 

Brenneisen (2004), no dia 16 de fevereiro 2000 o antigo proprietário da fazenda 

conseguiu uma reintegração de posse na Justiça estadual e os agricultores foram 

despejados. Dos três assentamentos visitados, este foi o processo mais conflituoso e 

traumático na conquista do lote, o qual é narrado pelos entrevistados da seguinte 

forma: 

 

[...] Daí nós fomos convidados (pela organização do MST) para vim aqui, 
numa área desapropriada isso em 98, agosto de 98. Ai a gente veio pra cá 
como convidado para participar do assentamento, com famílias definidas. 
Que vinham morar aqui para trabalhar dentro de um projeto comunitário. Daí 
aqui ficamos de 98 até o ano 2000, já com pré-parcelamento dos lotes, área 
já desapropriada. Quando então o governo... o do dono da fazenda, que era 
da JMalucelli. Eles entraram com pedido de reintegração de posse e 
conseguiram, o juiz assinou. Já com a terra desapropriada, sem o 
consentimento do INCRA, sem o conhecimento do INCRA, né. Então o 
secretário de segurança, agora não lembro o nome, ele assinou e autorizou 
o despejo e a polícia veio e tirou nós né, em fevereiro do ano 2000. E isso 
levou o INCRA a apurar o processo de imissão de posse. Daí em março do 
ano 2000 o INCRA imitiu a posse da terra. E a gente retornou pra cá daí. Nós 
já estava tudo instalado nas propriedades, nos lotes tudo. Tudo predefinido, 
premedido, premedição. Tinha casa de madeira, tinha tudo. Só não tinha 
recebido recurso. Mas a gente era praticamente assentados. Daí o INCRA 
conseguiu a posse da terra e legalizou o assentamento e o contrato daí. 
Foram anos bem difícil (ENTREVISTA 4).12 
 
 

Na fala de outro entrevistado ele se refere ao período como segue: 
 
 
A gente passou por um período difícil. A conquista do lote entre os 
companheiros foi tudo tranquilo, mas teve umas crises que... hoje pra mim o 
ex-dono dessa área aqui, hoje é candidato a ‘CARGO’. O ‘NOME’. Então o 
INCRA desapropriou a área só que não pagou.  Ai então o ‘NOME’, o ex-
proprietário, ele tentou tirar nós com milícia armada. E aí... nós evitamos 
confronto, mas claro que não tão de boa. A gente esperou que eles 

                                                           
11 As obras utilizadas para esta descrição do histórico de cada assentamento foram disponibilizadas ao 
autor por meio de correio eletrônico enviado por técnico do INCRA nos dias 06 de agosto de 2018, 07 
de agosto de 2018 e no dia 21 de setembro de 2018. 
12 Nestas duas citações preferimos omitir nomes e cargos dos antigos proprietários por razões legais 
e de sigilo. 
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entrassem, mas eles não entraram... aí foi mais 90 dias... um clima bom 
quando a gente já plantou alguma coisa, já tinha alguma coisa pronta pra 
colheita ai a polícia veio e tirou nós daqui... por isso que nós em 18 fevereiro 
de 98... de 99... não foi em 2000! 18 de fevereiro de 2000. Aí em 18 março 
de 2000 nós voltamos. Em 30 dias só. Ai então nós começou a trabalhar de 
verdade e já voltou com imissão de posse13 (ENTREVISTA 8). 
 
 

4.1.1. As Revelações do Campo: Análise dos Dados das Entrevistas 

 

Na sequência, com auxílio do Atlas ti.8, passa-se à descrição dos dados das 

entrevistas, respectivamente por cada uma das categorias de análise. 

 

4.1.1.1. Categoria Agricultura Sustentável 

 

Nas perguntas introdutórias do roteiro de entrevistas, perguntou-se a respeito 

do tamanho do lote. Na linha do que fora informado pelos técnicos do INCRA, 

percebeu-se uma variação de tamanho de área do lote dentro dos próprios 

assentamentos. A menor área, 9,9 hectares, está no Assentamento Contestado e, a 

maior, 16 hectares, no Assentamento Sepé Tiaraju. Não houve menção, por exemplo, 

que tal área fosse inadequada para o tipo de produção realizada. 

Quando perguntados a respeito do rendimento do lote, os entrevistados 

tiveram dificuldade para responder, de forma que a pergunta foi direcionada mais para 

a renda familiar. Percebeu-se que, em grande medida, a dificuldade estava 

relacionada à diversificação de produção, sobretudo nos Assentamentos Contestado 

e 8 de Junho. No Assentamento Sepé Tiaraju, esta resposta foi mais fácil, pois a maior 

fonte de renda é obtida a partir da produção de leite, a qual foi informada em litros por 

ano.  

Com relação ao elemento de análise “Produção de alimentos seguros e 

nutritivos” percebeu-se uma grande preocupação por parte dos entrevistados nos três 

assentamentos, na produção de alimentos sem uso de agroquímicos. Esta, aliás, é 

uma exigência do mercado que eles atendem, tendo em vista que fornecem muitos 

produtos para a merenda escolar.  

No assentamento Contestado, dos cinco assentados, apenas em uma 

propriedade havia o sistema misto de produção. Nesta, a produção de hortaliças era 

                                                           
13 Há um pequeno conflito de datas a respeito do dia do despejo: Brenneisen (2004) informa a data de 

16 de fevereiro de 2000, enquanto o entrevistado informa a data de 18 de fevereiro de 2000. Contudo, 
isto não tira a importância do fato histórico. 
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orgânica, enquanto o feijão e o milho eram produzidos de forma convencional, ou seja, 

com aplicação de insumos químicos. A razão alegada para tal era a maior facilidade 

de manejo, não exigindo tanta dedicação de mão de obra para o controle de ervas 

daninhas, por exemplo. Em quatro propriedades havia o sistema de produção 

agroflorestal, em uma delas especialmente desenvolvido, pois como relatou o 

proprietário, era o pioneiro neste sistema de produção no local. 

No assentamento 8 de Junho, um dos entrevistados também revelou o uso de 

insumos químicos em parte da lavoura, a qual ele havia arrendado para a produção 

de soja e trigo.   No assentamento Sepé Tiaraju, os dois entrevistados revelaram o 

uso de insumos químicos na produção de milho, o qual era destinado a produção de 

silagem para trato das vacas leiteiras. Outrossim, a produção dos outros alimentos, 

tais como hortaliças, feijão e arroz, eram feitos no sistema orgânico, pois um dos 

entrevistados informou que produzia arroz para a merenda escolar. A respeito desta 

forma de produção o entrevistado e sua esposa referiram-se da seguinte forma:  

 
É convencional. É, usamos agrotóxico. Apesar que o que é para nossa mesa, 
a gente evitemo (sic) ao máximo. A gente faz meio... no feijão a gente usa 
urina da vaca, né. A gente sabe que não prejudica nada, na horta também 
usa coisa assim. É engraçado isso o que é prá nos né, muito pouco14... O que 
sobra a gente vende, mas o que puder a gente evita (ENTREVISTA 4). 
 

Quando os entrevistados se referiam ao uso de produtos químicos, 

especialmente os agrotóxicos, observa-se uma mudança no tom de voz, quase como 

que assumindo certa “culpa”. 

Quanto ao elemento de análise “Resiliência e preservação de ecossistemas”, 

sendo este o de maior número de menções na categoria de Agricultura Sustentável, 

percebeu-se que nos três assentamentos há uma grande preocupação quanto à 

preservação de reserva legal, a qual normalmente é coletiva nos assentamentos, 

porém em todas as entrevistas foi revelada a preservação de mata ciliar, das APP’s  

e da preservação da vegetação em nascentes de água, inclusive, revelando que em 

alguns casos houve a recuperação de áreas degradadas. O entrevistado referiu-se a 

respeito da demarcação de terra com APP da seguinte forma:  

 

Eu acho que é um erro do INCRA quando faz os lotes, prá gente que é... pra 
gente que tem a consciência de deixar o rio, tudo bem, mas eles botam o 

                                                           
14 Nesta fala o entrevistado reconhece que a produção de alimentos orgânicos para a família é uma 
questão de saúde e qualidade de vida. 
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marco dentro do rio então se tem a margem do rio, bota prá cima15 da margem 
do rio. Deixa a margem. O cara vai respeitar até o marco. Então nós temos 
aqui o marco, eu tenho a margem maior porque o rio faz muita curva, tenho 
a margem maior, mas a área que eu podia cultivar é de 12,42 hectares 
(ENTREVISTA 7). 

 

De outra parte, especialmente nos assentamento Contestado e 8 de Junho, 

há uma preocupação bastante grande na rotação de cultivos, o que se inter-relaciona 

com a preservação da qualidade do solo. Ali há uma diversificação muito grande da 

produção, sobretudo da produção de hortaliças, de forma que sempre haja mudança 

dos canteiros de uma determinada hortaliça de produtos como milho, mandioca, feijão, 

etc. No Assentamento Sepé Tiaraju, a rotação de cultivos é mais difícil em razão da 

necessidade de plantação constante de milho para trato dos animais.   

Nos três assentamentos os entrevistados afirmam uma grande preocupação 

com a vida selvagem. A seguinte fala é bastante ilustrativa: 

 

Cara, nós temos uma preocupação muito grande aqui. Desde o primeiro dia 
do acampamento, porque houve um processo de educação, de preservação 
dos animais muito grande. Então hoje as famílias do assentamento, 90% 
cuidam dos animais. Nós temos um problema com algumas famílias ainda, 
que se articulam, principalmente com amigos de fora, de Curitiba, da Lapa, 
que vêm caçar nos fins de semana, nos fundos de lote e nós estamos 
vigilantes, não temos pena de fazer denúncia. Esses dias tinha uns cachorros 
correndo aí, e colocamos no grupo. Ó, estamos avisando e a guarda florestal 
vem aí. Em meia hora acabou as corridas. Então é uma forma de pressionar. 
O Cara não se educa por consciência, se educa por pressão (ENTREVISTA 
2). 

 

Quanto a “Qualidade da terra e do solo e recursos hídricos” é um elemento de 

análise que tem uma forte interconexão com a “Resiliência e preservação de 

ecossistemas”. Levantou-se que em sua maioria, os lotes eram bem servidos de 

recursos hídricos. No assentamento Contestado a água para as casas provinha de 

um poço artesiano, enquanto que para os cultivos, os lotes tinham açudes ou 

nascentes. Neste assentamento os entrevistados se queixaram do período de seca, e 

apesar de terem acesso às nascentes de água em seus lotes, revelaram a falta de 

recursos para melhorar o sistema de irrigação de seus cultivos e o consequente atraso 

na produção. 

No assentamento 8 de Junho, um dos assentados dependia de uma fonte de 

água de um vizinho. Outro entrevistado revelou que conseguiu uma significativa 

                                                           
15 “Prá cima da margem do rio” o entrevistado entendia que o INCRA deveria pôr o marco divisório do 
lote, antes da margem do rio, até o espaço que ele efetivamente poderia ser cultivado.  
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recuperação de uma fonte de água, a qual lhe abastecia a casa, tal qual, um pequeno 

açude com criação de peixes e água para os animais. Contudo, a irrigação de sua 

horta era um ponto crítico. O terceiro entrevistado revelou acesso a bons recursos 

hídricos, tanto para a casa, quanto para a irrigação. 

No assentamento Sepé Tiaraju não havia problemas a respeito de fontes de 

água, sendo que um dos entrevistados fez um segundo açude de proporções 

consideráveis para produção de peixes, mas revelou que não tinha interesse em 

transformar essa produção em fonte de renda. 

Quanto à qualidade do solo, os assentamentos Sepé Tiaraju e Contestado 

eram áreas de produção de pinus e de eucalipto, de forma que a recuperação do solo, 

conforme informado pelos entrevistados, foi mais difícil. Tal transparece na fala que 

segue:  

 

Aqui foi difícil também porque era uma área de reflorestamento de pinus. 
Muito fraca a terra, acidez altíssima. Então demorou prá nós chegar corrigir 
essa terra. Melhorar a fertilidade do solo, da terra, a gente teve que ir aos 
poucos, investindo. Ter a terra. Ter vida, regenerando. Mas hoje a terra está 
praticamente boa, fizemos análise de solo agora, não carece correção, essa 
parte a gente fez. Mas foi tudo muito difícil prá chegar até aqui (ENTREVISTA 
8).16 

 

   Nos lotes do assentamento Contestado, considerando a forma de produção 

agroecológica, havia, na maioria dos lotes áreas de pousio – área não cultivada para 

“descaso” do solo –  nas quais crescia capim, o qual, no sistema agroecológico servia 

de insumo, como cobertura vegetal dos canteiros nas hortas.   

Assim, quanto aos “Insumos utilizados na produção”, na produção orgânica, 

destaca-se o aspecto do fornecimento de mudas de hortaliças. Tanto no 

assentamento Contestado quanto no assentamento 8 de Junho, os entrevistados 

revelaram que utilizam mudas de produção convencional, o que ainda seria permitido 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.  No assentamento 

Contestado, a cooperativa dos assentados, Cooperativa Terra Livre, está 

desenvolvendo um projeto para a produção de mudas orgânicas.  

Dentre os fertilizantes destaca-se o uso de esterco na preparação dos 

canteiros ou a fabricação do super magro, o qual serve como fertilizante e ainda afasta 

alguns tipos de insetos, segundo revelara um entrevistado.  

                                                           
16 Note-se nesta fala a relação da terra como sendo uma relação de vida. 
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Para controle biológico de pragas, são utilizadas diversas “caldas”, que podem 

ser feitas a partir do próprio inseto, a partir de plantas, urina de vacas, cal e enxofre. 

Na produção convencional, independente do assentamento são utilizados 

insumos químicos, entre outros, herbicidas, pesticidas, adubos, e sementes 

transgênicas de soja milho e trigo. Porém, conforme informado, dos dez entrevistados, 

quatro lançam mão destes recursos, em parte de seus cultivos. 

A fala do entrevistado resume bem a utilização destes insumos na produção 

orgânica. 

 

Com caldas. A gente prepara, se tem muito bichinho, o próprio bichinho dá 
para esmagar e botar numa água ali, né... e para pulverizar a planta, só que 
a gente, como não deixa a terra “pelada”, sem nada, o próprio bichinho vai... 
a natureza vai... porque tem vários tipos de produção de ervas daninhas, de 
plantas, como a gente planta mostarda, a própria couve chinesa que os 
bichinhos atacam muito, então tem muitos que plantam isso, porque o 
bichinho fica naquela planta aí, naquelas verduras, legumes e não atacam a 
outra planta. É um controle biológico que a gente tem. E a gente faz vários 
tipos de caldas que a gente não precisa de... muitos dizem, mas que tipo de 
veneno que vocês usam? A gente não usa, e não pode usar. Nunca usamos 
nenhum (ENTREVISTA 3). 
 
 

De acordo com as narrativas dos entrevistados, as práticas empregadas no 

manejo de solo, no cultivo e na produção de alimentos, especialmente nos 

assentamentos Contestado e 8 de Junho, estão intimamente ligados ao que Ehlers 

(2008) e o próprio Ministério do Meio Ambiente (2005) apresentam como agricultura 

sustentável, conforme narrado nas páginas 61 - 63 deste trabalho. Até mesmo no 

assentamento Sepé Tiaraju, ainda que se empreguem insumos químicos na 

produção, existe o manejo integrado em pecuária e agricultura, de forma que a 

aplicação de insumos químicos e uso de sementes transgênicas se restrinja, conforme 

narrado, ao cultivo de milho. 

O resgate e a manutenção destes conhecimentos certamente são uma 

alternativa muito importante, considerando a redução de reservas minerais para a 

produção de adubos químicos, e para a redução do custo da produção de alimentos 

oferta de produtos livres de agrotóxicos.  

Este é efetivamente um modelo, que pelo reduzido uso de agroquímicos não 

interessa a indústria agroalimentar, que no fundo, de arcaico tem muito pouco, ainda 

que as suas práticas remontem aos primórdios da revolução agrícola, mas em sua 

“simplicidade” este modelo de produção envolve muita criatividade.     
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FIGURA 4 – TÉCNICAS DE CONTROLE DE INSETOS 

 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A figura 4 apresenta duas técnicas para controle de insetos na palantação de 

hortaliças. No topo, a plantação de acelga não se destina à comercialização, mas 

serve como isca para a atração de insetos a fim de evitar danos ao cultivo de outras 

hortaliças. Utilizam-se também plantas que servem para repelir insetos como, por 

exemplo, indicado no círculo, a plantação intercalada de cravo de defunto e a seta, a 

plantação intercalada de alguns pés de alho. Estas plantas, portanto, servem para 

repelir insetos que atacam o cultivo destinado à comercialização. 
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FIGURA 5 -  CULTIVO DE HORTALIÇAS EM AGROFLORESTA 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A figura 5 apresenta a técnica de cultivo de banana e hortaliças no sistema de 

agroflorestal, em uma unidade demonstrativa no assentamento Contestado. Neste 

sistema intercalam-se cultivos, no caso, a plantação de eucaliptos, com bananeiras e 

hortaliças. Observa-se no canteiro central, a plantação de cenouras. É possível 

observar que a germinação foi muito falha em razão de um longo período de estiagem. 

 

FIGURA 6 – TÉCNICAS DE CONTROLE DE ERVAS DANINHAS 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A figura 6 apresenta uma técnica de controle de ervas daninhas na produção 

de hortaliças. A cobertura dos canteiros com palha também tem a função de preservar 
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a umidade do solo, evita o contato direto da hortaliça com o solo, preservando melhor 

as folhas, no caso da imagem, o cultivo de alface, além da palha incorporar-se ao solo 

como matéria orgânica. 

 

FIGURA 7 – INSUMOS USADOS NA PRODUÇÃO 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A figura 7 apresenta dois tipos de fertilizantes utilizados na produção orgânica. 

Destacado em retângulo vermelho está a cama de aviário, enquanto que nos dois 

tambores, a fabricação do super magro. 

 

FIGURA 8 – RESILIÊNCIA E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

Conforme figura 8, observou-se que há uma preocupação por parte dos 

agricultores no que se refere a preservação de solos e recursos hídricos. Na imagem 

da esquerda, a esterqueira está impermeabilizada por lona plástica, própria para esta 

finalidade, para evitar que haja infiltração do esterco no solo. O esterco é utilizado 
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para a adubação de pastagens para o gado leiteiro. Na imagem à direta, o agricultor 

fez a recuperação de nascente de água com vegetação, utilizando espécies nativas. 

 

FIGURA 9 – ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

  

A preservação da reserva legal e as áreas de proteção permanente são, de 

acordo com os entrevistados, preservadas nos assentamentos. A imagem da 

esquerda apresenta uma área de mata ciliar, à direita, uma vegetação de proteção de 

nascente. 

 

4.1.1.2. Categoria Diversificação na Produção de Alimentos 

 

Conforme o quadro 7, a categoria Diversificação na Produção de Alimentos 

foi analisada sob quatro elementos de análise, sendo: Manutenção da diversidade 

genética de sementes, Utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais, Diversificação de cultivos e Criação de animais domésticos.  

Quanto à “manutenção da diversidade genética de sementes”, dos dez 

entrevistados apenas três revelaram não trocar sementes com vizinhos, dois no 

assentamento Contestado e um no assentamento Sepé Tiaraju. Essa troca pode 

acontecer em feiras específicas ou com outras entidades, como no caso narrado, com 

uma universidade.  

Em uma entrevista houve até um lamento por não adotarem a prática da troca 

de sementes: “Não trocamos. Relaxemo (sic) nisso. Têm as feiras de semente. Meu 

marido falou que podia ter semente de variedade prá trocar com os outros, mas não 

temos nada” (Entrevistada 6). A existência de feiras também foi mencionada por outro 
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entrevistado no assentamento Contestado. Enquanto no assentamento 8 de Junho, 

um dos entrevistados manifestou-se conforme segue a respeito de troca de sementes:  

“Bastante! Inclusive nós temos uma feira por ano, que aqui na região é 
conhecida como a FESA17  a gente reúne todos os grupos aqui da 
agroecologia, da região, pega... vem gente de Irati, de Candói de 
Guarapuava, todos nós se (sic) reunimos aí, e cada um faz, os tipos de 
sementes, de duzentos gramas, cada pacotinho separado. Então essa aí a 
gente faz as próprias sementes, inclusive, faz entre os vizinhos e aqui na 
nossa região chega a fazer com o pessoal daqui” (ENTREVISTA 7). 
 

Além disso, observou-se por parte de todos os entrevistados preocupação na 

manutenção das sementes crioulas, sobretudo as de feijão e em alguns casos as de 

milho, que são muito produzidos para o consumo próprio. Esta possibilidade também 

existe no caso de algumas hortaliças, as quais permitiam uma facilidade maior na 

preservação de sementes. 

Um dos entrevistados no assentamento Sepé Tiaraju informou que havia 

trocado sementes de milho por arroz com a Unioeste.  

Muito próximo com este elemento de análise está a “Utilização dos recursos 

genéticos e conhecimentos tradicionais”. Percebeu-se por parte de todos os 

entrevistados que, em maior ou menor grau, aplicam-se os conhecimentos tradicionais 

no cultivo das mais diversas plantas.  

Dentre estes aspectos, as fases da lua, têm grande importância, como revela 

a fala e um dos entrevistados:  

“Muitas mudinhas é na lua nova. É a fase de lua. Aqui a gente trabalha muito 
com as fases de lua. A gente permanece naquela de que lua nova não dá pra 
plantar, principalmente feijão, que a gente planta para comer, mas o que 
sobra a gente vende e quer vender coisa boa, então tem a época pra plantar 
pra ele não carunchar é mais difícil carunchar. Ó se você plantar o feijão antes 
da lua minguante, ele dá menos caruncho. Da cheia pra minguante. É a lua 
melhor pra tu plantar. E daí na nova ele dá muito caruncho. Desde uma 
abóbora que você vai plantar, uma melancia, milho. Pipoca, tudo essas coisas 
que dá caruncho, você plantou na nova, corre o risco de ter mais praga assim.  
E a pipoca é assim para colher também, o milho... tudo, o milho, o feijão 
mesmo, se você colher no dia da nova, claro o feijão é uma coisa que quando 
tá bom de colher você vai colher. Porque se chover você vai perder. Mas se 
é um tempo que é certo, por exemplo, hoje está lua nova a gente não colhe, 
deixa passar dois ou três dias para colher se o tempo estiver bom. Ajuda 
também, tudo isso ajuda” (ENTREVISTA 7). 
 

Outros revelaram que, para a plantação de tubérculos, tanto como para a poda 

de árvores frutíferas a lua minguante seria a mais propícia, tanto para o rendimento 

da produção quanto que para a qualidade dos produtos. 

                                                           
17 Feira Regional de Economia Solidária e Agroecologia – FESA. 
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Além disso, alguns assentados revelaram que seguiam o calendário 

biodinâmico, fornecido pelo CEAGRO. Neste calendário é fácil observar que as fases 

da lua têm relevância na orientação dos tipos de cultivos. 

A composição de defensivos naturais segue na mesma linha, como revela o 

entrevistado, algo que ele aprendera com a sua mãe: 

“Por exemplo, tem uma forma de controlar a lagarta, ou a vaquinha que eu 
aprendi com a minha mãe. Ninguém me ensinou aqui. De pegar a lagartinha, 
botar no álcool, fazer aquela tintura, e depois você pega 50 a 100 ml, coloca 
numa maquininha dessas de 20 litros e pulveriza. Some todas, não mata, os 
bichos vão embora. Porque é a ciência da homeopatia. Tem o cheirinho dele 
e ele “vaza”. Então é muito interessante fazer isso. Daí a outra forma é 
algumas iscas. Tipo porongo prá fazer cuia. Nossa! Pra vaquinha é o melhor 
remédio que tem. Se plantar um pé de porongo nos cantos da tua horta, do 
teu feijão, as “vaquinha” vai tudo lá e deixa o feijão produzir. Também não 
produz o porongo porque as “vaquinhas” chupam toda a folha. Ela consome 
a “picanha” na verdade, (risadas) é interessante! Aí a cobertura de solo ajuda 
a proteger. Hoje aqui tá bem equilibrado já. Tipo formiga, inicialmente tinha 
bastante ataque, hoje não tem formiga aqui, eu não sei pra onde foram. 
Sumiram. O pulgão tem as caldas que a gente usa. Calda, tintura mesmo, 
mamona, tem a cavalinha, todo tipo de planta que a gente faz um batidão 
deixa de um dia pro outro num balde e pulveriza, não fica uma. Com um 
pouquinho desse detergente neutro, que usa aí prá lavar louça, só prá dar 
uma grudadinha, é a melhor coisa” (ENTREVISTA 2). 

  

A prática de utilizar alguns tipos de plantas apenas como “iscas” para atrair 

insetos foi observada em mais de uma propriedade nos três assentamentos visitados.  

Quanto à “diversificação de cultivos”, observou-se e, conforme os 

entrevistados revelaram, independente do assentamento, as famílias produzem 

muitos tipos de hortaliças e de frutas.  

O que varia de um assentamento para outro são os tipos de cultivos 

destinados à comercialização. Neste sentido, o assentamento Contestado e o 

assentamento 8 de Junho se assemelham, tendo em vista que em ambos, boa parte 

da produção destina-se ao PAA e PNAE. Assim, estando sujeitos a estes dois projetos 

os assentados precisam produzir, aproximadamente 60% de folhas e 40% de 

tubérculos, produtos que são comercializados por meio das cooperativas dos 

assentados. Também nestes dois assentamentos, quatro famílias ampliaram as 

opções de mercado, oferecendo produtos para feiras de produtos orgânicos, e uma 

família, no assentamento Contestado abastecia um box no Mercado Municipal de 

Curitiba e outros dois restaurantes de comida orgânica. Além disso, uma das famílias 

faz venda direta, de queijos, ovos, compotas, pães, cucas, etc. para eventuais 

visitantes.   
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No assentamento Sepé Tiaraju, o principal produto de comercialização é o 

leite, estando, portanto, sujeitos ao oligopsônio da indústria de laticínios. Um dos 

assentados, produzia feijão e arroz orgânico que, conforme informado, destinava-se 

à merenda escolar. 

A utilização de ervas medicinais para comercialização é incipiente entre os 

entrevistados. Porém, os entrevistados no assentamento 8 de Junho revelaram que 

haveria um assentado que fizera do cultivo, do manejo e industrialização de ervas 

medicinais o seu principal produto de comercialização. No entanto, este não fez parte 

do rol de entrevistados. 

Outro aspecto observado, apesar de revelarem a existência de grande 

variedade de frutas nativas, estas não tinham muita importância no sentido de opção 

de comercialização. No assentamento Contestado, em uma entrevista foi revelado, 

que o pinhão se destinava ao consumo da família, porém já haviam plantado mais de 

100 araucárias com sementes encontradas e que já estavam brotando, portanto, 

impróprias para o consumo, reforçando a consciência da preservação de espécies 

nativas. Ademais, no futuro isso poderia ser utilizado como fonte de renda, uma vez 

que algumas árvores estavam prestes a produzir. 

No assentamento 8 de Junho, em uma das falas relata-se que algumas frutas 

nativas foram destinadas à indústria de panificação, utilizadas para recheios. Outro 

entrevistado revelou que estavam iniciando um trabalho mais direcionado no sentido 

de aproveitar a farta disponibilidade de frutas nativas, sendo estas, temas de estudos 

por professores e alunos da UFFS.  

A produção de mel nos três assentamentos é pequena. Ainda que cinco 

entrevistados revelassem produzir um pouco e até interesse em aumentar a produção 

de mel, a qual de momento era apenas para o consumo da família. A preocupação 

geral era com o fato de que nas propriedades vizinhas se empregavam defensivos 

químicos na produção, o que denota a preocupação muito interligada com a 

Resiliência e ecossistemas naturais.  

“O mel porque a gente sabe que os vizinhos aqui ao redor usam muito 
veneno, então pra ter muitas caixas de abelha, porque as abelhas vão muito 
longe para... então fica muito difícil que vai desenvolver muito porque tem os 
venenos, então vamos ficar aqui em redor, mas tem a ideia de ter 5 ou 6 
caixas pro nosso consumo e se sobra a gente vende “ (ENTREVISTA 3). 
 

Em outro assentamento foi reforçada esta preocupação: 
  
“Ó, tem umas duas três caixas de abelha, mas ainda não temos este foco 
aqui, até porque tem muito próximo aqui o pessoal usa muito veneno, então 
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acaba não produzindo muito mel aqui, mata muito as abelhas. Então tem essa 
dificuldade também né” (ENTREVISTA 10). 
 

Quando perguntados a espeito de “Criação de animais domésticos” nos três 

assentamentos revelaram a criação de vários animais domésticos. Em todos há cães 

e gatos, ainda que em uma das entrevistas fosse revelado certo incômodo com os 

gatos por sujarem a casa, mas estes eram importantes para caçar ratos. Outro mais 

espirituoso revelou: “Cachorro e gato é uma coisa que não pode faltar em casa de 

pobre.” (ENTREVISTA 7).  

À parte disso, apenas um dos entrevistados revelou não ter vacas e o outro 

disse não mais criar porcos. Nos demais além de porcos e vacas, todos criavam 

galinhas (algumas para produção de ovos para o consumo da família e eventual 

comercialização), um entrevistado afirmou criar galinhas “semi-caipiras” para abate e 

comercialização.  

Em uma propriedade também foram observados patos e gansos e em outra 

também se criavam carneiros. O maior rebanho de gado bovino estava no 

assentamento Sepé Tiaraju, justamente em razão das famílias dedicarem-se mais 

intensamente a produção e comercialização de leite. 

Ainda que, em nove das dez propriedades fosse informada e observada a 

existência de açudes, a criação de peixes foi omitida por praticamente todos os 

entrevistados. Porém os que a mencionaram, informavam que era apenas para o 

consumo da família.  

Percebe-se, neste aspecto a importância da agricultura familiar na produção 

de alimentos, conforme IBGE e EMATER. Embora nos assentamentos Contestado e 

8 de Junho houvesse uma diversificação maior de cultivos, esta é própria ao modelo 

de geração de renda adotada nestes locais, uma vez que no assentamento Sepé 

Tiaraju produção de hortaliças destinava-se mais ao consumo da família.  

A troca de sementes entre vizinhos ou as feiras para tais práticas, além da 

diversificação de cultivos e a criação de animais domésticos ressaltam a importância 

da agricultura familiar, no ambiente de pesquisa, com a garantia da segurança 

alimentar, opondo-se ao modelo agroalimentar apresentado na obra de Paula (2017), 

e mais próximo do que é apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (2005), por 

Ehlers (2008) e pelo IPARDES (2009).  
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FIGURA 10 – UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

Os conhecimentos tradicionais, dentre eles, as fases da lua, são seguidos 

pelos entrevistados nas práticas de cultivo, de modo especial, na produção orgânica. 

A figura 10 apresenta o Calendário Biodinâmico, o qual é fornecido pelo CEAGRO, 

para orientar os agricultores a respeito dos melhores períodos no mês para a plantio.  

 

FIGURA 11 – DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018.
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Conforme figura 11, a diversificação de cultivos é bastante abrangente, até 

pela própria característica de produção exigida pelos programas PNAE e PAA. Além 

disso, é uma característica própria da agricultura familiar a produção de subsistência, 

de forma que além da produção de hortaliças próprias do período em que a pesquisa 

de campo foi realizada, observou-se a existência de pomares, produção de frutas 

cítricas e a criação de animais domésticos. 

 

4.1.1.3. Categoria Desenvolvimento Econômico e Social. 
 

Conforme análise de dados, considerando o elemento de análise “Renda 

familiar”, em muitos casos, esta está bastante relacionada aos projetos desenvolvidos 

pelas cooperativas. De acordo com um entrevistado, atendendo apenas os requisitos 

do projeto, seria possível alcançar uma renda de 20 mil reais pelo PNAE e mais 8 mil 

reais pelo PAA ao ano. 

A este respeito manifestou-se conforme segue:  

Depende dos projetos do PAA e do PNAE. Então a gente se baseia nos 
projetos, que o PNAE é 20 mil ano e PAA é 8 mil. Mas isso é do projeto, fora 
o que a gente vende por fora, de produtos, desde queijo, ovos, leite... outras 
coisas a gente vende para pessoas de fora, que vêm visitantes, coisa assim 
que é quase semanal que a gente vende assim. E daí desde a alimentação 
que se você contabilizar tudo o que a gente consome é... nossa! 
(ENTREVISTA 3) 
 

Observou-se, em alguns casos, que a pergunta a respeito da renda familiar 

causava certo desconforto em alguns entrevistados, porém a renda mensal informada, 

com as práticas ligadas diretamente às atividades agrícolas, no assentamento 

Contestado varia de R$ 1.200,00 a R$ 10.000,00, no assentamento 8 de Junho, varia 

entre R$ 1.200,00 a R$ 5.000,00 e no assentamento Sepé Tiaraju, um informou a 

renda de R$ 2.000,00 - apenas relativa com a produção de leite, sem contar produtos 

que vendem para a merenda escolar - e o segundo entrevistado uma renda 

aproximada entre R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00. 

Nenhuma família informou receber benefício do Bolsa Família. Uma pessoa 

recebe a pensão por morte de marido e duas pessoas informaram que já estavam 

aposentadas. 

Quando interrogados: Se tivessem que comprar no mercado os alimentos 

que produzem e consomem à mesa, quanto isso custaria? Percebeu-se que a 

maioria absoluta dos entrevistados têm apenas uma vaga ideia deste valor. Em alguns 

casos o valor era bastante subestimado, de maneira que, durante o decorrer da 
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entrevista, buscavam retificar este valor. Um dos entrevistados, em uma família de 

cinco pessoas, projetou em R$ 500,00 a R$ 600,00. Depois, corrigindo-se, disse que 

este valor estava muito baixo e que R$ 500,00 representa apenas o valor relativo à 

carne que consomem. Com efeito, um dos entrevistados, em cuja residência se 

almoçou, retratou-se, dizendo que naquele dia, o que tinha sido servido e que não fora 

produzido na propriedade foi a farinha de mandioca, um molho de pimenta – que um 

dos filhos gosta – e o suco artificial, o que o fez lembrar que havia frutas se perdendo 

no pomar. A esposa justificou-se que, naquele dia, era “só para variar.” Além desses 

três itens, o que havia sido servido e que se produzira na propriedade era: dois tipos 

de salada, feijão, arroz, mandioca, batata (inglesa), carne de porco e ovos fritos, estes 

porque “vai que a visita não come carne de porco”. Observa-se nisso a cortesia com 

quem jamais haviam tido contato. 

A fala de um dos entrevistados revela riqueza de detalhes a respeito da 

produção de alimentos para a subsistência: 

É isso que às vezes os agricultores não dão valor. Porque se você produz, 
que nem nós aqui não precisamos comprar, porque tem muitos agricultores 
que fazem silagem, eles precisam comprar isso no supermercado, que nós 
vendemos coisas nas feiras pra agricultores. Então a gente não faz as contas. 
Eu acho que isso aí é ... é difícil fazer a conta quando tu sempre vai ter, por 
exemplo, tua alface em casa, o feijão tá guardado aí, tu não precisa comprar 
no mercado, tem a mandioca, batata doce, essas coisas, tu tem tudo na horta. 
Então isso a gente nunca para, nunca sentou pra dizer, então hoje nosso 
almoço saiu tanto porque nós tiramos tanto da horta, uma coisa que a gente 
não aprendeu a fazer. Até um professor veio aqui e ele cobrou de nós isso. 
“Vocês nunca sentaram e botaram num caderno, ó eu só comprei o arroz na 
verdade o resto que tem na mesa aqui a gente tirou tudo aqui de casa. Pra 
ver quanto custaria o almoço de vocês se vocês fossem compra isso”. Por 
isso é difícil de te responder essa pergunta. Se fosse querer fazer daria, mas 
isso a gente livra quase um salário por mês só do que a gente come em casa. 
Desde frutas que a gente tem, temos o leite, temos o queijo, tem em casa, 
carne, a gente carneia um boizinho em casa a gente tem carne pra quanto 
tempo? Então eu acho que um salário por mês seria tranquilo gastar a mais 
do que a gente tem (ENTREVISTA 7). 

  

A melhora da dieta e até mesmo a riqueza da dieta dos assentados é 

considerada no trabalho de Godoy e Silva (2008).  

Esta pode ser considerada a “riqueza invisível”, mencionada por Delgado 

(2017), além de reforçar a Sekiguchi (2002) quando afirma da necessidade de 

considerar de forma distinta o valor de um salário mínimo entre um morador da cidade 

e um morador no meio rural. 

Percebeu-se que um elemento de análise com forte interligação com a 

geração de renda, era o “Acesso a mercados para comercialização de produtos”. A 
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maior renda informada, foi 10 mil reais mensais, para uma família de 5 pessoas e 

todas trabalhavam no lote. Esta família era a que buscara a maior diversificação de 

mercados para disponibilizar seus produtos, atendendo a cooperativa, abastecendo 

um box no Mercado Municipal e dois restaurantes que trabalhavam com produtos 

orgânicos. Por outro lado, era a família com a maior dívida no banco e, conforme 

informaram, iniciaram as atividades na produção de leite. Porém sem estrutura e 

conforme os próprios relataram sem o devido conhecimento e assistência técnica para 

tal, o que nos leva às informações das entrevistas com técnicos do INCRA e EMATER, 

quanto ao possível abandono do lote, o que neste caso não aconteceu. Ainda que 

tenham dívidas, as quais estão sendo honradas, estão instalando uma agroindústria 

na propriedade. No assentamento 8 de Junho, um entrevistado também informou que 

estavam iniciando as obras para a instalação de uma agroindústria, de queijos e 

embutidos, o que envolveria a participação de outros assentados. O terreno para a 

obra já estava sendo preparado.  

No assentamento Sepé Tiaraju, além da produção de leite, um dos 

entrevistados havia adquirido uma máquina para descascar arroz, para atender o 

programa de alimentação escolar com arroz orgânico.  

Relativo ao elemento de análise “Geração de emprego agrícola”, considerou-

se o tamanho das famílias. Observou-se que em seis dos dez lotes visitados havia 

duas famílias morando, sendo filhos casados e o caso de um sobrinho casado vivendo 

e trabalhando no mesmo lote, de forma que o número de pessoas por lote variava de 

três a sete pessoas. Destes, a maioria se dedica às atividades relacionadas com a 

terra, ao menos durante certos dias da semana. No caso de cultivo de hortaliças, ainda 

que disponham de maquinário para grande parte do serviço, esta atividade demanda 

bastante mão de obra.  

Nos assentamentos Contestado e Sepé Tiaraju um dos filhos da cada pessoa 

entrevistada é responsável por prestar serviços com o trator comunitário aos outros 

assentados, o que ao menos no assentamento Contestado lhe rendia uma diária, mas 

o valor era quase simbólico. A vantagem deste serviço é o de poderem utilizar o 

equipamento na propriedade sem arcar com os custos da hora/trator. 

Esta forma de trabalho e a geração de renda é ainda muito próxima das 

constatações de Eckert (1985), ou seja, a dedicação a uma atividade específica para 

a geração “renda monetária” e a produção de quase todos os alimentos que 

consomem na própria família que, conforme visto, ainda mantém as características de 
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consanguinidade, de parentesco, tendo sido constatado o fato de mais de uma família 

por lote, o que também constatado por Eckert (1985). 

Considerando o elemento de análise “Geração de emprego não agrícola”, no 

assentamento Contestado das cinco entrevistas realizadas, em apenas uma família, 

todos dedicam-se exclusivamente ao trabalho no lote. Além disso, havia o caso de um 

que dedica parte de seu tempo como professor na escola do assentamento, três 

pessoas que trabalham alguns dias na cooperativa, uma trabalha meio período na 

escola do campo e outra faz estágio, também de meio período, no posto dos Correios 

na sede do assentamento. Além disso, um dos entrevistados informou que o filho 

trabalha em uma empresa em Balsa Nova.  

No assentamento 8 de Junho, das três entrevistas, uma das famílias dedica-

se apenas às atividades no lote.  Um dos entrevistados revelou que a esposa trabalha 

alguns dias na cooperativa dos assentados, a Coperjunho, onde recebe por dia 

trabalhado. O terceiro entrevistado disse que ele se dedica exclusivamente às 

atividades no lote, enquanto a esposa, o filho e a nora dedicam 40% do tempo ao 

trabalho no lote e 60% do trabalho à cooperativa, atividade pela qual são 

remunerados. 

Já no assentamento Sepé Tiaraju, um dos entrevistados informou que um dos 

filhos trabalha em uma empresa no distrito de Santa Maria, pois não tinha muita 

afinidade com o serviço na roça. Já o segundo entrevistado informou que uma filha 

também mora no lote, em uma casa separada, mas trabalha em Cascavel.     

A “Assistência técnica” é o elemento de análise que se revela o “calcanhar de 

Aquiles” para os assentados.  

Coincidentemente, os três assentamentos têm o mesmo tempo de existência. 

Nos três observam-se desafios diferentes de progresso, ainda que, no caso do 

assentamento 8 de Junho, não houvesse menção à degradação de solos em razão 

de cultivos anteriores, em nenhum deles havia uma assistência técnica garantida. 

No assentamento Contestado, os entrevistados informaram que a cooperativa 

lhes provia assistência técnica, porém esta era deficiente. Na sede do assentamento 

Contestado funciona a Escola Latino Americana de Agroecologia, a qual forma 

profissionais tecnólogos na área, os quais oferecem certo apoio aos assentados. 

 No assentamento 8 de Junho, os entrevistados informaram que o CEAGRO 

os atendia, porém também faltavam muitos recursos. Conforme informado, ali 
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funciona a UFFS, cujos professores, conforme a fala a seguir revela, também 

oferecem algum apoio aos assentados:  

E hoje a gente tem uma ajuda boa de alguns professores da universidade. 
Tem a professora Cláudia aqui que ela tem o doutorado dela em fruticultura. 
Daí tem o professor Rudi, que quando a gente precisa a gente corre lá. Tem 
diversos professores ali que se a gente fosse atrás..., mas esses o que a 
gente tem mais uma relação que vem mais aqui, coisa assim que a professora 
Cláudia é de Pelotas do RS, muito querida que ajuda muito nós aqui 
(ENTREVISTA 7). 

 

No assentamento Sepé Tiaraju esta realidade não era muito diferente. 

Conforme revelou um dos entrevistados, havia 4 anos que o Técnico do EMATER se 

aposentara, não havendo disponibilidade de outro profissional para o trabalho até o 

mês anterior ao da realização destas entrevistas. Outrossim, informaram que a Itaipu 

contratava empresas particulares para assistência técnica para apoio ao agricultor 

familiar. 

Ali, o segundo entrevistado, relatou que havia contratado o serviço particular, 

especializado em produção de leite, o que lhe rendeu um aumento de 2 mil litros/mês. 

Mais uma vez percebe-se que estes relatos estão muito próximos do que foi 

informado pelos técnicos do INCRA e do EMATER, em páginas anteriores, tanto em 

relação à falta de pessoal e de recursos disponíveis para trabalho em campo, bem 

como para o desenvolvimento do assentamento e a efetiva permanência do assentado 

no lote. 

Com relação ao elemento de análise “Desenvolvimento de tecnologia”, 

observou-se que esta está muito ligada à preservação dos conhecimentos 

tradicionais, intimamente ligada a produção agroecológica para combate de pragas. 

Além disso, existe a preocupação com a produção orgânica das mudas de hortaliças, 

com qual a cooperativa no assentamento Contestado desenvolve projetos para a 

produção destas mudas. Também, quanto à forma de trabalhar, uma das famílias 

entrevistadas no mesmo assentamento informou: “[...] nós trabalhamos nem na 

floresta nem consorciado, nós fazemos o nosso jeito que nós achamos para trabalhar, 

ele fica no meio dos dois” (ENTREVISTA 5).  Além disso, como o trabalho é realizado 

em sua maioria por mulheres, “[...] gente fez a nossa horta tudo preparada para que o 

trator passe, perto de tudo. Por que comentei no começo, ali que a gente ficou entre 

as perguntas que você fez, nós adaptamos do nosso jeito” (ENTREVISTA 5). 

Com o elemento de análise “Acesso à educação de qualidade e própria para 

o setor” foi possível identificar um bom índice de satisfação em relação à educação 
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entre os entrevistados. Apenas uma pessoa revelou que seus filhos não tinham muito 

interesse pelos estudos: “Eu acho que é adequada. Só que eles têm muita preguiça, 

a piazadinha. Eles não têm vontade” (ENTREVISTA 6). 

 No assentamento Contestado está sediada uma Escola do Campo. Nela 

trabalha-se da educação infantil ao fundamental I, pela prefeitura da Lapa e o 

fundamental II até o Ensino Médio, assumidos pelo governo do estado. A fala que 

segue é bastante esclarecedora em relação ao projeto de educação nas Escolas do 

Campo:  

[...] são as escolas do Movimento em si, que são as escolas do campo que 
tem um PPP próprio, para as escolas do campo. No PPP das escolas do 
campo a gente constrói é... a horta como se fosse parte da escola. Participei 
em alguns períodos, eu sou pedagoga, eu participei um tempo aqui na escola 
eu fiz um estágio, e a gente estava desenvolvendo essa questão dos núcleos 
com as crianças que trabalham com núcleos dentro da escola. Como na 
escola do campo é tudo voltado à educação para as crianças do campo para 
nossa cultura, para a nossa identidade camponesa, então dentro dessa tem 
os núcleos setoriais, que a gente distribui na escola e envolvem todas as 
turmas, do primeiro ao quinto ano. Do pré e é tudo misturado os núcleos 
setoriais, tem o núcleo de saúde dentro da escola com os alunos, um núcleo 
de educação que é a organização dos materiais escolares, núcleo de limpeza, 
de esporte, tem todos os núcleos divididos entre os alunos. E uma vez por 
semana é trabalhado com os alunos, eles na prática, eles organizando isso 
dentro da escola. Então os próprios alunos eles em atividade com os 
professores eles constroem e organizam a horta, o plantio a produção da 
horta. E há um revezamento. Todo ano é sempre dividido. Não é sempre com 
as mesmas crianças. Todas passam por esse processo. Em todas as turmas 
não só uma turma específica. (ENTREVISTA 3)18 

 

 Além disso, para formação superior na área de Tecnologia em Agroecologia, 

a já mencionada Escola Latino Americana de Agroecologia.  

No assentamento 8 de Junho, está sendo construída uma Escola do Campo, 

em estágio de obras bem avançado. Porém, na data da realização da pesquisa, as 

obras estavam interrompidas, o que foi motivo de reclamação por parte dos 

entrevistados, de forma que as crianças estudam na cidade de Laranjeiras do Sul. 

Instalada no assentamento, a UFFS oferece os cursos superiores em Agronomia, 

Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, 

Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas, Interdisciplinar 

em Educação do Campo e Pedagogia. Também oferece outras quatro 

especializações lato sensu, voltados para a realidade do campo, além de dois 

                                                           
18 Esta informação é da nora da pessoa entrevistada que acompanhava a entrevista, enquanto 
dispensava os cuidados ao seu filho de 1 ano e três meses. 
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programas stricto sensu: Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.  

No assentamento Sepé Tiaraju foi revelada a Existência da Escola do Campo, 

na qual os filhos dos assentados estão estudando. 

Não há crianças em idade escolar fora da escola e também entre os jovens 

que estão concluindo o Ensino Médio percebe-se a manifestação de interesse em 

formação superior. Identificou-se que há um bom número de familiares – filhos, genros 

e noras – com formação superior, dentre Tecnólogos em Agroecologia, Pedagogia, 

Agronomia, um caso de Engenharia de Alimentos e um, em segunda formação 

superior, em ciências contábeis, com o objetivo de trabalhar na agroindústria que será 

aberta e para atuar na cooperativa do assentamento.   

Assim, diante dos aspectos relacionados à formação profissional e, sobretudo 

dentre os familiares dos assentados que já não moram mais nos assentamentos, 

foram reveladas outras profissões como: jornalista, mecânicos (proprietário de 

oficina), torneiro mecânico, dentista, profissionais de hotelaria e segurança de 

transporte de valores. Abstrai-se disso que a reforma agrária também permite que, 

com condições melhores de vida, haja possibilidade de maior qualificação e, portanto, 

opção por outras profissões. 

“Oportunidades de trabalho para as mulheres do campo” é um elemento de 

análise com muitas revelações a respeito da divisão do trabalho entre homens e 

mulheres nos assentamentos. 

Conforme quadro 7, das dez entrevistas, cinco entrevistas foram concedidas 

por mulheres, e cinco por homens, como o principal entrevistado. De forma geral, 

homens e mulheres trabalham da mesma forma, sem uma divisão específica de 

tarefas. Em apenas uma das entrevistas a esposa, participando da entrevista com o 

marido, revelou que ele não ajudava nos afazeres domésticos, fato ao qual ele atribuiu 

sua limitada condição física e de saúde para fazer os seus afazeres com a atividade 

leiteira. As falas que seguem são muito esclarecedoras:  

“(Esposa) Mas como a gente faz aqui, a horta é um serviço bem leve, a horta 
é bem leve, não tem nada assim pesado. O mais... quando tem uma coisa 
pesada, caixas de verdura que tem que carregar, a gente fez a nossa horta 
tudo preparada para que o trator passe, perto de tudo. Por que, comentei no 
começo, ali que a gente ficou entre as perguntas que você fez, nós 
adaptamos do nosso jeito. Então tá! Uma caixa de beterraba, como nós 
somos entre quatro mulher, nós não vamos encher uma caixa de beterraba. 
Vamos ponhar (sic), um pouquinho até a carreta do trator, que fica ali a cinco 
metros de nós. E... ah, mas tem que reformar uma cerca nós vamos cavar o 
buraco, socar e ele que puxe o palanque e coloque lá dentro né? (risadas). 
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Ah tem um capim mais forte pra carpir. Então a gente vai de mão nos 
canteiros e ele que vá lá no mais pesadinho, né? (Marido) Motosserra, 
roçadeira, todas estas partes sou eu que faço. (Esposa) – Aí nós divide(sic) 
assim (Marido) – A parte mais bruta sou eu que faço (ENTREVISTA 5). 
 

Outra pessoa entrevistada manifestou-se como segue: 
 
Mesma coisa. Aqui não tem, aqui em casa... a gente nem se casou. A gente 
ensinou os filhos e a filha a fazer o mesmo trabalho. Não tem essa diferença 
de dizer os homens vão só pra horta e pra roça, não sei o que, e as mulheres 
em casa. Não criamos os filhos assim. Vão fazer tudo... então tem a (nome 
da nora), agora com o nenê pequeno ela fica mais assim na casa, ela ajuda 
na horta mas é menos por causa do nenê, até poucos meses estava 
mamando, mês e pouco dois meses estava mamando no peito, mas o filho 
ajuda no serviço da casa. O (Nome do marido) ajuda eu na horta, a mesma 
coisa, então todo mundo... o serviço tem, não é dizer não você é obrigado 
sozinho, você vai tirar leite porque é serviço de mulher e eu vou tratar os 
porco... então não tem esta diferença. Claro às vezes é lavar roupa, aquele 
que pode lavar roupa pega e lava. Mas... mas que a mulher tem que lavar... 
então não tem essa. E a gente ensinou os filhos assim.  Ó, vocês vão 
aprender fazer porque se um dia, sair de casa para estudar ou casar, vocês 
têm que fazer. Então tranquilo (ENTREVISTA 3). 
 
 

FIGURA 12 – ACESSO A MERCADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO 
  

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A figura 12 mostra a entrada das cooperativas Terra Livre, no assentamento 

Contestado e a Coperjunho, no assentamento 8 de Junho. No assentamento Sepé 

Tiaraju a produção de leite é comercializada com os laticínios da região.   

O acesso a mercados para a comercialização de produtos é um dos fatores 

que merece atenção especial, pois além de significar maiores possibilidades de renda 

para os assentados, eventuais mudanças na política do PAA e PNAE representam 

risco para os assentados. Ainda que alguns entrevistados tenham informado que 

alguns membros da família obtenham renda em emprego não agrícola, bem como a 

comercialização de produtos em feiras, a diversificação de mercado é um fator 

importante para a sustentabilidade dos assentamentos. 
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FIGURA 13 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

Observou-se na pesquisa de campo que a assistência técnica, ou a falta 

desta, representam um grande desafio para os assentados. A figura 13, mostra a 

orientação ministrada por professores da UTFPR de Pato Branco, em parceria com 

professores da UFFS de Laranjeiras do Sul, a respeito da produção de mandioquinha 

(batata salsa).  

 

FIGURA 14: ACESSO À EDUCAÇÃO “A” 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A imagem da direita é o prédio da Escola do Campo no assentamento 

Contestado. A imagem da esquerda é a antiga casa grande, seu porão servia como 

senzala atualmente transformada em memorial com espaço para eventos culturais. 

Em prédio contínuo à casa grande está a sede da ELAA, Escola Latino Americana de 

Agroecologia. 



111 
 

FIGURA 15 – ACESSO À EDUCAÇÃO “B” 

 
Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

A imagem da esquerda é o prédio da Escola do Campo no assentamento 8 

de Junho. Trata-se de um prédio com boa estrutura, porém as obras estavam 

interrompidas no momento da pesquisa de campo. A imagem à direita é o campus da 

UFFS de Laranjeiras do Sul. As duas unidades de ensino estão localizadas na área 

do assentamento 8 de Junho. 

 

4.1.1.4. Categoria Condição e Qualidade de Vida 

 

A categoria Condição e Qualidade de Vida emergiu do trabalho de campo, e 

é composta por cinco elementos de análise que revelam importante riqueza no 

desenvolvimento das atividades dos assentados e emprestam valor a este trabalho, 

cujos dados são descritos na sequência.  

Assim, nesta categoria, o “Acesso a crédito financeiro” é um elemento com 

valor muito importante entre os entrevistados. Notou-se que quase a totalidade dos 

entrevistados passou por dificuldades financeiras. Atualmente, apenas uma família 

tinha dívida no banco não estava sendo paga, a qual girava em torno de 6 mil reais. 

Esta pergunta, tal qual a pergunta sobre a renda familiar gerou certa hesitação 

nas respostas, mas pelo que pôde ser observado a maioria absoluta tinha conta em 

banco, e o acesso a financiamentos, oferecido por bancos e cooperativas de crédito. 

 O que, em princípio, faltava é a orientação quanto ao uso e a própria 

aplicação de recursos, uma efetiva orientação financeira. Outro aspecto observado 

era o fato de ser uma questão de honra saldar as parcelas dos financiamentos por 

parte dos que o possuíam. A fala que segue revela tal realidade:  
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(Esposa) Na verdade, hoje nós só estamos pagando conta e comendo. 
(Marido) Crédito nós temos se nós quiser (sic), mas nós não pegamos 
(risadas). Mesmo nós devendo, pagando todas as dívidas no banco, nós 
temos oferta de crédito, mas nós não pegamos. De todos os créditos 
(Esposa) PRONAF. (Marido) PRONAF, tudo o que o banco quer fazer pra 
gente, mas não queremos pegar. A gente está conseguindo fazer tudo com 
os nossos recursos, sem gastar nada de ninguém. Se não fossem as dívidas 
a gente não devia para ninguém, não precisava pagar ninguém ia sobrar livre 
este dinheiro (ENTREVISTA 5). 
 

Ou ainda: 
  
Mas aí nós temos outras dívidas, mas a gente leva... quando chega o tempo 
de pagar, a gente paga certinho, não atrasa né. Pra não pagar juro. Mas daí 
não sobra nada, porque tudo que tu pega tu investe aí tem que pagar de volta 
pro banco né. Daí vai levando a vida assim. É o único jeito, não tem como a 
gente trabalhar por conta sem pegar no banco. Tem que investir e depois 
devolver daí, né? (ENTREVISTA 4) 

 

As falas destes entrevistados estão muito próximas do que Abramovay (2012) 

descreve a respeito da autonomia e a dignidade do agricultor poder entrar em uma 

agência bancária para transacionar com o agente financeiro de cabeça erguida. 

Para os entrevistados, considerando a “Assistência à saúde” notou-se uma 

grande importância em adotar métodos naturais para tratamento de problemas de 

saúde, isto de forma muito marcante no assentamento Contestado, em cuja sede há 

uma unidade de saúde, com médico às quintas-feiras e com atendimento 

odontológico, sobretudo para as crianças. Neste posto de saúde há um trabalho 

importante com ervas medicinais. Das cinco entrevistas, quatro ressaltaram a 

qualidade de atendimento. 

Tem o posto de saúde aqui. É como eu falei antes, a gente não se trata com 
remédio químico. Só em últimos casos que a gente vai num posto de saúde. 
Num médico, a gente vai mais pra fazer os exames rotineiros, que precisa. 
Mas sempre que precisa, tem o posto de saúde aqui e tem a UPA na Lapa. 
E tem o hospital em Balsa Nova que eles atendem muito bem. É outro 
município, mas entende melhor, que na Lapa. Mas como a gente vai muito 
com a bioenergia, ou aurícula, então a gente trata com coisas naturais 
(ENTREVISTA 3). 

 

No assentamento 8 de Junho, a forma de trabalhar e a qualidade da 

alimentação foi associada à qualidade de saúde como sugere a fala abaixo:  

Olha... a gente busca principalmente mais a questão natural mesmo, então 
tem o bioenergético, biosaúde que o pessoal fala.  Tenho um irmão que 
trabalha aqui com ervas medicinais. Mas acho que talvez pela forma de 
trabalhar, de a gente trabalhar, pela alimentação mais saudável nós não 
temos tido assim... muito...  olha dá pra dizer faz muitos anos que não 
precisamos mais do posto de saúde, então graças a Deus  quanto a isso está 
bem tranquilo a gente só produz orgânico nada de veneno, faz 10 anos que 
aqui na propriedade não tem nada de produtos  convencional. Claro que daí 
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algumas coisas tu tem que comprar, porque alguma coisa que não produz 
(ENTREVISTA 7). 

 

No assentamento Sepé Tiaraju, os dois entrevistados revelaram que, ainda 

que conhecessem e que em seus lotes havia alguns tipos de ervas medicinais, não 

houve menção de que havia algum trabalho e uso intensivo de ervas medicinais para 

eventual tratamento de saúde e que, para tal, dependiam exclusivamente do SUS – 

Sistema Único de Saúde. 

Para manter as futuras gerações no campo, além de uma educação de 

qualidade específica para o setor, o elemento de análise “Condições de trabalho e 

equipamentos para o trabalho” também revela-se de suma importância. Levantou-se 

durante as entrevistas que, atualmente, os entrevistados, no geral, estão satisfeitos 

com as condições de trabalho. Apenas dois entrevistados queixaram-se das 

condições do trabalho. O primeiro, em razão das exigências relativas a produção 

orgânica, ainda precisa realizar muita atividade braçal, de forma que considera o 

trabalho penoso. O segundo, lamentou sua condição de saúde, ainda que, em si, o 

trabalho não fosse considerado penoso, o que poderia ser facilitado se não 

dependesse do maquinário compartilhado com o grupo de assentados. No geral, 

contudo, nos últimos anos as condições de trabalho teriam melhorado 

significativamente, segundo revelam os entrevistados. 

Como elemento de análise “Qualidade de vida pessoal e profissional” revelou 

aspectos interessantes a respeito da atual situação dos assentados. Entre outros 

aspectos, os entrevistados foram perguntados a respeito da condição de moradia e 

equipamentos que tinham em casa. 

Observou-se que todas as residências eram de alvenaria, de forma geral 

todas com muito capricho. O que variava, conforme fala que se segue era a dedicação 

dispensada:  

Eu pra mim... eu sou uma pessoa muito acomodada eu acho. Porque a casa... 
a casa custou terminar. Terminar... nem foi terminada ainda. Mas nós saímos 
de dentro da casa e fomos morar lá em cima, onde era a estrebaria das vacas, 
e ficamos mais de um ano e a casa aqui sem terminar. Foi tirado o forro de 
madeira e foi colocado o forro de PVC. Mas custou.  Só porque eles decidiram 
fazer uma festa de... de 1º de ano, quando meu sogro ainda era vivo. E daí 
tinha que ser aqui em casa. Daí eles apressaram e para terminar e pra entrar. 
Aí colocaram cerâmica no chão. Eu sou muito acomodada... eu falei... eu 
tinha que ser mais... pra sair as coisas pra ajeitar. Mesmo a luz está mal 
instalada a gente é bem sossegada. Mas eu pra mim o que tem está bom 
(ENTREVISTA 6). 
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De outra parte, a família que tem a maior renda estava morando no que se 

pode, efetivamente, chamar de rancho, mas a razão para isto é digna de nota:  

A nossa casa, depois a gente pode passar lá pra nós ver... ela tinha um certo 
conforto. Ela é toda de material, cada um tinha o seu quarto, banheiro. Uma 
cozinha e sala grande, que hoje vai ser minha cozinha industrial, só que como 
a gente... a gente não faz muita diferença entre morar aqui como lá e nós 
tinha (sic) que construir um lugar para nós trabalhar (sic) e não podia esperar, 
tinha que ser meio já, então a gente optou por morar aqui e deixar lá por agora 
até para ajudar alavancar um dinheiro pra gente até mesmo para ajudar a 
gente a fazer outra casa pra nós... pra nós não faz muita diferença morar 
neste barraco ou naquela casa lá (ENTREVISTA 5). 
 

Os entrevistados foram convidados a refletir sobre seu histórico de vida, a 

conquista do lote até o presente, e que, a seguir estipulassem uma nota de zero a 

dez, em que zero significa a insatisfação total e dez um grau de muita satisfação. A 

nota mais baixa neste sentido foi 7 e a maior...  

Marido - Da nossa história? 
Esposa – Do começo até agora? 
– Mil! 
- Porque nós casamos no acampamento né? 
– Nós dois fomos solteiros. 
–  Solteiro, nós dois fomos solteiros. 
– É, nós nos conhecemos no acampamento, nos casamos no acampamento. 
– Já disse pra você, oriundo de história, de uma organização, se não fosse 
isso eu não tinha o que fazer, não tinha pra comer, então pra mim é 10. 
– Quem sabe trabalhando em uma firma né? 
– Não sei! Por que assim, aquilo que eu disse a patroa tinha me mandado 
embora... 10 anos. Dali pra cá já não arrumava outro serviço. Mas não passei 
fome nem um dia, sempre tive pra comer, e tenho pra comer muito tempo 
ainda. Ainda consigo algum crédito tal, mesmo com toda incapacidade de 
trabalho. E nosso trabalho mesmo sendo em três é pouco não é aquela coisa 
assim que trabalhava 14 horas por dia, hoje eu trabalho 4 e bem devagar. Eu 
criei minha família trabalhando o dia, cuidando de três, quatro vaquinhas de 
noite. De dia eu tinha que ir trabalhar com patrão de boia-fria. Então saia cinco 
horas da manhã com geada, quase gripava, de geada, em cima de um 
caminhão e tinha que ir... isso quando comecei a trabalhar pra mim né? Na 
terra do meu pai trabalhava muito e tal, mas não precisava sair de 
madrugadão. Mas conseguimos manter aquele pouquinho e tal, daquela 
parte, aquilo lá tá aqui hoje né. O pai faleceu a gente dividiu o que pertencia 
a ele, nós dividimos pra nós, e eu botei aqui. Está aqui o que ele deixou para 
nós. Talvez por isso até que nós estamos produzindo um pouco mais né? 
Comparando com capital dos outros não deu muito dinheiro não... Mas nós 
saímos debaixo da mesma lona que... não tinha nada. Se vai olhar hoje a 
diferença, a condição de viver é bem diferente. Nós mesmo assentado, nós e 
muitos assentados, no mesmo assentamento. Com a mesma qualidade de 
solo, com a mesma capacidade de trabalho. (ENTREVISTA 8). 
 

 A preocupação com a produção de alimentos a forma de trabalhar, as práticas 

adotadas, sobretudo dos que se dedicam exclusivamente à produção de alimentos 

orgânicos, em suas falas chamaram atenção para um último elemento de análise que 

pode ser considerado com “Valorização da vida”. A fala da entrevistada, que havia 
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concedido uma entrevista a uma jornalista por ocasião do Dia do Colono é bastante 

esclarecedora:  

Daí a jornalista falou: se vocês fossem sair daqui e ir pra cidade ou ficar aqui 
e trabalha (sic) convencional. Daí eu disse, daí eu iria embora, daí não sei 
pra onde a gente ia, porque se é pra sair ou trabalhar na roça e trabalhar no 
convencional, trabalhar com veneno e matar a gente e a família, e outros que 
consomem, daí vocês podem ficar na terra (ENTREVISTA 3). 
 

Outro entrevistado enfatizou a qualidade do produto orgânico como segue: 

“Como o orgânico para a saúde da gente não tem. Como esse produto que a gente 

planta na horta, você pode pegar uma folha e comer direto” (ENTREVISTA 1). 

Outros entrevistados também lembraram aspectos relacionados ao tempo em 

que viveram em acampamentos, onde suas esposas tiveram os seus filhos, enquanto 

outros lembravam que o período de seca que estavam enfrentando “[...] olha agora já 

faz seis meses que quase não chove, daí você fica... de repente já chove demais, 

então tem um ano que você vai bem tem ano que você vai para trás e assim vai, mas 

eu gosto muito de morar aqui não troco aqui por nada” (ENTREVISTA 9).  

A guisa de conclusão, observou-se que as Categorias da Análise, por cada 

um de seus Elementos de Análise, não se isolam, mas se inter-relacionam fortemente, 

sendo em: condição, associação, parte, como uma propriedade ou ainda, de suporte. 

Assim, por exemplo, os insumos utilizados na produção, são uma propriedade ou 

podem estar associados à produção de alimentos seguros e nutritivos, tal qual a 

qualidade do solo e dos recursos hídricos. Recursos hídricos se relacionam com a 

resiliência e preservação de ecossistemas, que podem ser parte ou estar associadas 

à utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Da mesma forma a 

manutenção da diversidade genética de sementes, está associada à diversificação de 

cultivos e esta, com acesso a mercados para comercialização de produtos sendo, por 

sua vez associada à renda familiar o que é também uma condição para a qualidade 

de vida pessoal e profissional.  

Enfim, com o auxílio do Atlas.ti 8 para as análises, as três categorias a priori, 

Agricultura Sustentável, Diversificação de Produção de Alimentos e Desenvolvimento 

Econômico e Social, juntamente com a categoria que emergiu do campo, Condição e 

Qualidade de Vida, não existem isoladamente, mas são interdependentes, estão 

interligadas e são condição para que coexistam.  
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FIGURA 16 – CONDIÇÕES DE MORADIA 

 

Fonte: O Autor – Imagem captada na pesquisa de campo, 2018. 

 

De modo geral, a condição de moradias dos assentados é boa. Das dez 

entrevistas realizadas, apenas uma família morava em casa de madeira, no caso da 

primeira imagem da figura 15, no topo à esquerda. Conforme informado, optaram por 

morar neste “rancho”, para transformar a casa – imagem imediata à direita – em uma 

agroindústria.  

 

4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Considerando o problema formulado nesta pesquisa, pode-se afirmar que a 

Agricultura Familiar em Assentamentos da Reforma Agrária no Paraná, nos 

assentamentos Contestado, 8 de Junho e Sepé Tiaraju, quando ainda não atingidos, 
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avança com passos largos em direção ao alcance das metas dos dois ODS 

considerados nesta pesquisa.  

Como em qualquer atividade humana, há sempre aspectos a serem 

melhorados e que, para o desenvolvimento de uma atividade, devem ser 

considerados. Assim, de acordo com o trabalho realizado em campo, há pelo menos 

três aspectos que podem ser de especial atenção:  

O primeiro deles é a diversificação de mercados para a comercialização. 

Observou-se que há certa dependência de programas públicos, tal como o PAA e o 

PNAE. A preocupação é relativa à mudança na política de governo em relação a estes 

programas e como mencionado em algumas entrevistas, a redução da possibilidade 

de comercialização. A família com a maior renda é a que, efetivamente, buscou 

ampliar o mercado para vender seus produtos e agora está, a fim de atender uma 

demanda de seus clientes, instalando uma agroindústria. É fato que em outras 

entrevistas foi mencionada a participação em feiras e até a venda de produtos na 

própria residência, porém seria importante que, por meio das cooperativas houvesse 

uma mobilização em diversificar a colocação dos produtos em outros mercados, até 

mesmo para fortalecer a cooperativa. 

O segundo aspecto está relacionado a uma orientação quanto ao acesso a 

crédito e mesmo, as opções de investimento e aplicação de recursos financeiros. O 

que ocorre, ainda que, quando questionados, os entrevistados fossem um tanto 

reticentes nas suas respostas, observa-se um interesse de exploração por parte de 

agentes financeiros, tendo em vista a falta de recursos para os assentados. Percebe-

se, conforme a tabela do INCRA com a distribuição dos recursos ao longo dos anos, 

que os assentados são forçados a buscar alternativas em relação a financiamento 

para desenvolver seu trabalho e, como se observou, em sua maioria mencionaram 

que tiveram ou estão com dívidas junto a bancos. 

O terceiro aspecto refere-se à assistência técnica. Esta é de suma importância 

para o desenvolvimento e a qualidade do trabalho do assentado, haja vista o 

depoimento de um dos entrevistados, relativo ao aumento de 2 mil litros de leite ao 

mês, após ter pago pela assistência técnica. Assim o é também em relação à 

recuperação dos solos, como relatado no assentamento Contestado e no 

assentamento Sepé Tiaraju. Não se restringindo apenas a estes dois casos, mas de 

suma importância a capacidade de se adaptar a novos cultivos e a diversificar ainda 
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mais a capacidade de produção, como no caso da orientação para a produção de 

mandioquinha. 

A falta de estrutura para a assistência técnica é, efetivamente, como narrado 

nas entrevistas, seja no INCRA ou EMATER, o aspecto mais sensível para a 

manutenção do assentado no lote. 

Há, ainda, outros aspectos importantes a serem considerados, a partir da 

fundamentação teórica deste trabalho. Entre eles, é possível afirmar que a reforma 

agrária é uma forma de construção de cidadania e de efetivação dos Direitos 

Humanos.  

Conforme mencionado, a primeira visita ao PA Contestado aconteceu no dia 

13 de agosto de 2018. Ao ser apresentado ao ambiente de pesquisa, por um 

profissional da educação, este mencionou todo o trabalho que vinha sendo realizado 

no assentamento, seja relativo à educação, tanto da Escola do Campo quanto da 

Escola de Latino Americana de Agroecologia, ou seja das atividades relacionadas à 

cooperativa dos assentados e do trabalho relativo à cultura na sede do assentamento, 

na antiga casa grande e senzala, hoje transformada em memorial, tudo como uma 

organização interna do MST.  

Ante ao exposto, perguntou-se se ele não achava que faltava um trabalho 

estruturado de comunicação ao MST visto que, de forma geral, a sociedade percebe 

este movimento social como radical e desordeiro, porém se o compararmos, por 

exemplo, ao Greenpeace, o MST não seria tão “lesivo” em suas ações ao grande 

capital, aí representado, entre outras, por grandes corporações transnacionais, que 

são alvos do Greenpeace e, ainda assim, esta organização recebe doações em 

dinheiro. Teve-se por parte deste profissional uma concordância parcial, dizendo que 

esta questão da comunicação poderia ser considerada, porém ele lembrou que o 

Greenpeace trabalha em temas relacionais ao meio ambiente. Segundo ele, a maioria 

absoluta da população vê com simpatia a questão da preservação ambiental. O MST, 

ao contrário, trabalha com gente. E uma gente que, no entender deste profissional, a 

sociedade vê como a ralé. Este foi o termo empregado: ralé! Para o capital, para 

setores políticos e mesmo para a Justiça, lembrando as obras de Gallardo (2014) e 

Ruiz (2014), é preferível que estes não se manifestem, que se submetam à sua 

condição, sendo-lhes negadas todas as oportunidades de Direitos Humanos e de 

justiça social.  
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Assim, não poderia haver verdade maior, observando-se o atual momento 

político, no qual ainda de acordo com Gallardo (2014) o “diferente” esses “seres 

inferiores” quando se manifestam, são classificados como terroristas. Portanto, neste 

modelo de sociedade, que de acordo com Sposati (2011), que culpa o indivíduo por 

sua pobreza, esquecendo que o modelo econômico neoliberal, submete o trabalhador 

a condições muito desiguais e precárias de trabalho.  

Tal também é verdade quanto à distribuição fundiária apresentado, conforme 

Índice de Gini, e seu histórico apresentado por Coletti (2005) e Brandão (2014), 

impedindo que no campo haja efetiva justiça social, caminho oposto ao que a CNBB 

recomendava no ano de 1985. 

Observou-se na pesquisa de campo que as constatações de Brenneisen 

(2004), quanto à “pedagogia do sofrimento” também têm grande carga de verdade. 

Ou seja, o período de vida em acampamento, desenvolve um brio, uma vontade de 

luta para melhores condições de vida. Nas perguntas introdutórias do roteiro de 

pesquisa, os entrevistados foram questionados a respeito do tempo de acampamento 

e se fizeram parte do MST. Entre os entrevistados que narraram um histórico de vida 

mais árduo, percebeu-se que havia mais valorização da conquista, de 

desenvolvimento do lote e, ainda que críticos a algumas ações do MST, havia, no 

geral, reconhecimento da legitimidade e da importância social do movimento, 

conforme depoimento que segue, quando a pessoa entrevistada foi questionada a 

respeito da condição atual de vida, atribuindo uma nota de satisfação:  

Eu acho que é dez. Porque eu penso assim. Nós não tinha (sic) terra. A gente 
morava em uma escolinha desativada em Pedra Alta, e nós trabalhava em 
uma fazenda e o patrão mandou nós embora. Nós trabalhamos 8 anos lá. Daí 
fomos morar junto com o sogro e não deu certo. Daí tinha essa escolinha do 
lado da igreja que tinha ficado desativada e a comunidade ofereceu para nós 
morar. Daí nós moramos acho que dois anos lá. Então o vereador que 
trabalha agora no sindicato disse para nós vir prá cá. Mas nós tinha (sic) um 
pouco de receio né? Porque falavam muito mal do movimento, todos os 
comentários que a gente ouvia só falavam mal do movimento, diziam que só 
faziam mal para as pessoas... aí viemos. E estamos aí até hoje. Agora não 
tenho nada de mal para falar do movimento. Tudo o que a mídia fala a gente 
sabe que tem alguma coisa que é errada, fazem algumas coisas que é errado, 
mas a maioria das vezes é a mídia que fala (ENTREVISTA 7). 

 
Outro, membro de uma família de 13 irmãos lembrou que atualmente “Não 

tenho que trabalhar por dia para comprar uma calça, uma conga, para ir para a escola. 

Hoje tenho muito mais condição. Se for olhar o contexto da vida, com certeza, houve 

uma mudança muito grande” (ENTREVISTA 9). 
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Houve o fato narrado a respeito do ingresso no MST, foi o caso da perda de 

todo o dinheiro da família, quando negociaram a propriedade no norte do Paraná, para 

mudança para o sudoeste do estado e tiveram todo o dinheiro confiscado pelo Plano 

Collor. Segue neste raciocínio, a lembrança de um dos entrevistados ao afirmar que 

quando foram assentados, toda a mudança, seus bens, couberam no bagageiro do 

ônibus. E para concluir, entre os entrevistados, havia dois pioneiros da época da 

fundação do MST, em 1985. Esta pessoa se manifesta a respeito do atual momento 

do movimento como segue: 

Hoje o MST, faz tempo que eu não participo de acampamento nem nada. 
Então não estou assim atualizada. Mas o movimento quando começou até 
uns quinze anos atrás, era uma coisa, hoje, mudou muito, mudou assim... não 
sei se não consegue acompanhar, mas houve uma mudança muito grande 
assim, porque, o povo parece que era mais participativo de tudo, o povo mais 
organizado, se ajudava muito. Lutava muito, tinha assim um objetivo de lutar 
para conquistar as coisas. Hoje o povo que vai acampar, só vai acampar se 
tem luz na barraca, se tem água e se tem tudo meio pronto. Só vai lá, morar 
e esperar, e conquistar a terra.  Então tem uma diferença muito grande. Me 
revolta, porque a gente ajudou a fundar o movimento, até uns quinze vinte 
anos atrás quando acompanhava mais, o povo era muito mais organizado 
assim, lutava e ia, ia para luta, ia para a rua e ia! Hoje o povo se acomodou, 
aí... ninguém mais quer saber de ajudar se não ganha bem pago. Não, só vou 
participar se ganho pago. Então a consciência das pessoas, mudou muito o 
jeito de tocar. 
- A o que a senhora atribui essa mudança?  
- Capitalismo. Capitalismo, a ganância, parece, o sistema que está o país 
hoje né? Tudo é gerado só pelo dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem como 
lutar. É difícil... (ENTREVISTA 3). 
 

Percebe-se nesta fala, em sua crítica, uma profunda consciência política e 

ainda que haja motivos não tão nobres dentro do movimento, a entrevistada não nega 

a importância do MST, no potencial de mudar a realidade no campo, sobretudo em 

seus objetivos da época da sua origem. 

Ademais, vale a pena lembrar que manter a população rural no campo, de 

acordo com Brüseke (2002) representam solução para o meio urbano, em um 

ambiente de vida, muitas vezes de degradação da dignidade de vida e de trabalho. 

Este, aliás, foi um dos desafios lançados por um dos entrevistados no assentamento 

Contestado, onde há em torno de 160 famílias e, considerando-se a média de 5 

pessoas por lote, conforme identificado na pesquisa de campo, tem-se algo em torno 

de 800 moradores no assentamento. “Pergunte na delegacia ou na polícia se há casos 

de violência, aqui no assentamento?” (ENTREVISTA 9). Este poderia ser um tema 

para estudos futuros. 

O que ainda persiste em relação aos assentados e isto mencionado por um 

dos entrevistados no assentamento 8 de Junho e outro no assentamento Sepé Tiaraju, 
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é o estigma social. Os dois entrevistados mencionaram que conhecidos, pessoas que 

consideram próximas, haviam dito que não teriam coragem de entrar durante a noite 

em uma área do assentamento, por receio de sofrerem alguma violência. Algo que os 

entrevistados atribuem ao estigma em relação ao MST.  

Lembrando das palavras de Goulet (2004) e Boff (2014), quando consideram 

que o desenvolvimento sustentável seria um modelo de desenvolvimento, em que 

valeria mais o ser ao ter, o que se viu nesta pesquisa de campo é que as pessoas 

entrevistadas revelam orgulho do que são. Eles ainda não têm uma renda significativa 

se comparados alguns padrões urbanos; talvez não tenham as melhores moradias; 

não têm acesso a mais recursos, como maquinários e mesmo de condições de 

trabalho. De outra parte, eles mostraram que são. São produtores de alimentos para 

si e para muitos outros; são pessoas responsáveis que têm a preocupação em fazer 

com que essa produção e as atividades a ela relacionada seja a mais correta possível, 

de forma a causar o menor impacto possível ao meio em que vivem; são pessoas 

conscientes de que seu trabalho deve servir para uma sociedade melhor; são, enfim, 

pessoas com autonomia, protagonistas de sua própria história.  

Estes aspectos estão em oposição ao modelo agroalimentar do mundo como 

mencionado na obra de Paula (2017) e muito próximo do que apresenta o Ministério 

do Meio Ambiente (2005) e de Delgado (2017) em relação à agricultura sustentável e 

da agricultura familiar.  

Como lembra Foschiera (2004) e o que se observou na pesquisa de campo, 

é que a agricultura familiar coloca o agricultor como o protagonista na produção 

agrícola, acima de outros fatores entre os quais os interesses externos ou seja, os 

interesses de corporações ligadas ao modelo agroalimentar mundial, ricamente 

apresentado por Paula (2017), pois o que no campo se nota é uma efetiva experiência 

de criatividade para a superação dos mais diversos problemas no dia a dia das 

atividades na agricultura familiar. Aliás, estes aspectos, com a redução das reservas 

naturais de minerais para fabricação de fertilizantes, sem dúvida, serão no futuro uma 

reserva de conhecimento valioso para a produção de alimentos. 

Correndo-se o risco de parecer idealista, valeria a oportunidade para que 

homens, não apenas de boa vontade, mas de ação, aproveitarem o farto material em 

obras e de conhecimento disponível, muito do qual produzido por instituições e órgãos 

públicos, tal como o do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e, como lembra Martins (1999), para a construção de um 
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pacto nacional para superar o problema histórico relacionado à distribuição fundiária 

o que por si só já é uma violência imposta ao trabalhador do campo. 

Por outro lado, talvez seria uma ousadia muito grande esperar de alguns 

políticos e gestores públicos, despirem-se de paixões e, racionalmente, considerar 

que a reforma agrária, ainda que com limitações, é uma forma de melhorar a vida das 

pessoas.  

Enfim, o ambiente em assentamentos da reforma agrária revela-se um espaço 

rico para o desenvolvimento de outros estudos e é possível concluir que a agricultura 

familiar em assentamentos da reforma agrária no Paraná, conforme modelo 

constatado, ainda que com algumas limitações, apresenta-se como um ambiente de 

vanguarda no que tange ao combate à fome, o desenvolvimento de uma agricultura 

sustentável, atendendo as perspectivas do ODS 2 e como oportunidade de trabalho 

decente e de crescimento econômico de acordo com o ODS 8. 

Ainda que haja quem se oponha a esta possibilidade de inclusão social, deve 

fazê-lo por ingenuidade, talvez por ignorância destas possibilidades ou por 

desconhecer o ambiente de um assentamento ou ainda, talvez por má fé. 

Ingenuidade, ignorância ou desconhecimento são escusáveis, porém má fé é crime. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao finalizar este trabalho, observando-o a partir das perguntas de pesquisa 

pode-se afirmar que a agricultura familiar nos assentamentos visitados, apresenta-se 

como um grande potencial emancipacionista para a população entrevistada.  

Buscando responder as perguntas de pesquisa, percebe-se que, enquanto 

aos aspectos de organização e estrutura familiar, a agricultura familiar nos três 

assentamentos pesquisados, não é diferente da estrutura familiar apresentada por 

Eckert (1985), com os laços de consanguinidade, visto que em cinco lotes visitados 

havia mais de uma família no lote, sendo o caso de um sobrinho casado e outros 

quatro com filhos casados vivendo sobre o mesmo lote. O número de membros da 

família (dos filhos casados) está reduzindo em relação a dos pais.  

Uma família, de cinco pessoas, no assentamento Contestado já está 

reservando áreas de terra para que cada filha inicie com a produção particular, sendo 

que a filha mais velha, com 17 anos, já possui a sua horta, onde trabalha algumas 

horas por dia, enquanto que as duas mais novas, também tem uma área “reservada”. 

Esta atitude dos pais, conforme relatos, é muito mais pedagógica do que propriamente 

para independência financeira da filha. Serve, entre outros aspectos, mais para a 

valorização do trabalho e a valorização do dinheiro, ainda que, conforme informado, 

pela forma de produção há possibilidade de manterem-se todos naquela atividade, 

pois boa parte da propriedade ainda não estava sendo usada. Aliás, este é um aspecto 

importante na forma de produção, tanto no assentamento Contestado quanto no 

assentamento 8 de Junho: em uma área reduzida de terra é possível uma boa renda 

financeira com a horticultura, produzir a maior parte dos alimentos que vão à mesa, a 

diversificação, além de empregar muita mão de obra. 

Em si, a agricultura familiar nos assentamentos pesquisados, conserva 

valores e características muito próximas do que Ehlers (2008), relata como 

características dos primórdios da revolução agrícola, sobretudo no emprego de 

insumos orgânicos, de preparação de insumos para controle de pragas e a integração 

de agricultura e pecuária. O que difere, é o uso de maquinários e implementos para a 

preparação do solo, sendo que apenas um dos entrevistados, em parte da sua 

propriedade onde produzia arroz orgânico havia utilizado tração animal para trabalhar 

a terra. 



124 
 

O acesso a este maquinário foi mencionado como fator importante para o 

aumento da produção, visto que tais equipamentos eram compartilhados, aspecto 

importante a ser lembrado como capacidade de organização dos agricultores 

enquanto um grupo, com limitação de recursos para a compra individual de 

maquinário. 

Ainda, a respeito destas características da agricultura familiar nos 

assentamentos pesquisados, em relação aos modelo e técnicas de produção 

agroecológica, notadamente nos assentamentos Contestado e 8 de Junho, estes 

diferem muito do que o autor deste trabalho entendia como agricultura familiar.  Já no 

assentamento Sepé Tiaraju, apresenta-se o modelo mais próximo, enquanto produção 

de pastagens, de milho e de leite, na qual se empregam insumos químicos, até 

próprios da técnica de plantio direto, o que não deixa de ser um fator de manejo de 

solo e consequente redução de custos no que se refere à preparação de solo para o 

plantio. 

Enfim, a agricultura familiar, nos assentamentos pesquisados, reflete a 

importância do setor na produção de alimentos correspondendo ao que aponta o 

IPARDES (2009) e Brasil (2015), apresentando o setor como principal produtor de 

alimentos e no caso em especial, atendendo aspectos da segurança alimentar. 

Conforme informado, coincidentemente os três assentamentos têm o mesmo 

tempo de criação, ou seja, entre os anos de 1999 e 2000. Considerando este tempo 

de 18 anos, nota-se que este programa de distribuição fundiária tem grande potencial 

no que se refere ao alcance das metas dos ODS. Sendo a proposta de até 2030 

alcançar as metas dos 17 objetivos dos ODS e, conforme proposta deste trabalho, 

analisando a agricultura familiar sob os ODS 2 e ODS 8, é possível afirmar que nos 

três assentamentos, se ainda não inteiramente atingidos, o modelo ali implantado 

avança a passos largos para alcançá-los.  

Ali há alimentos seguros e nutritivos para si e para outros, com os quem 

comercializam, durante o ano inteiro. A produtividade nestes assentamentos pode ser 

muito maior se houver disponibilidade de assistência técnica e de equipamentos 

adequados para tal, entre outros, recursos para melhorar a irrigação, por exemplo. 

Mulheres e homens trabalham de forma igual e as condições de trabalho não são 

degradantes. Crianças e jovens têm a oportunidade de estudo e, consequentemente, 

perspectivas de vida melhores que a dos pais que suportaram a dificuldade dos 

acampamentos. 
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Nos assentamentos pesquisados, a forma de produção observada, as 

técnicas e a preocupação relativa à preservação de recursos genéticos são capazes 

de manter condições adequadas de solo e de recursos hídricos, além conservarem a 

diversidade de sementes crioulas, tendo em vista a organização de feiras específicas 

para tal prática.  

Enquanto possibilidade de trabalho decente e de crescimento econômico, é 

possível afirmar que a agricultura familiar tem o potencial emancipador e 

independência financeira, ainda que, em sua maioria, os entrevistados tenham 

relatado dificuldades financeiras nestes 18 anos de assentados, sobretudo nos anos 

iniciais como assentados. A dificuldade financeira estava muito próxima da falta de 

orientação técnica e até mesmo, em especial no assentamento Sepé Tiaraju, a baixa 

produtividade do solo, degradado pela plantação de pinus. 

Ainda que os aspectos relativos a uma melhor renda familiar sejam 

importantes, o que se pôde constar é que as questões relacionadas a uma melhor 

qualidade de vida, as condições de trabalho, até mesmo a valorização do trabalho, as 

formas de produção, no caso, a preocupação em produzir alimentos que sejam 

saudáveis e nutritivos, uma produção e uma economia alinhada a fatores que 

garantam a segurança alimentar são elementos que têm maior valor para os 

entrevistados. Não negam a importância de um desenvolvimento econômico, mas as 

condições de qualidade de vida lhes são prioritárias. 

Ademais, estes fatores são muito importantes como possibilidade de inclusão 

social. Note-se que das dez entrevistas, em nenhuma delas havia menção ao fato da 

família receber recursos de algum programa social, salvo as aposentadorias e uma 

pessoa recebia a pensão por morte do cônjuge. 

Ainda, em relação às condições de trabalho, a fala de entrevistados revela 

que, ao trabalhar em seu lote, não precisam mais sair de madrugada, e trabalhar até 

14 horas por dia e tendo, atualmente, um serviço mais leve, tendo em vista que apenas 

um dos entrevistados revelou ainda não ter as condições adequadas de trabalho, 

sendo-lhe parte da atividade penosa. 

O acesso a mercados para comercialização de seus produtos existe, porém 

em certos casos depende de programas de governo, fato que pode representar um 

certo risco, no que tange a uma mudança de políticas governamentais e de mesmo 

de ideologias políticas. 
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Percebe-se por parte de alguns assentados a preocupação em ampliar estas 

possibilidades de comercialização. Uma das alternativas seria o de reforçar o turismo 

rural, e em consequência, disponibilizar produtos para estes turistas. 

Novamente, a forma de produção, notadamente nos assentamentos 

Contestado e 8 de Junho, destaca-se pela diversificação de cultivos. Esta 

diversificação permite o uso intensivo de mão de obra, gerando um grande número de 

empregos, tendo em vista, por exemplo, que não há máquinas para plantar as mudas 

de hortaliças, bem como para a colheita, a qual exige o trabalho manual, mas que foi 

considerado “muito leve”. 

Ademais, conforme relataram dois entrevistados, para ampliar estas opções 

de mercado, há o interesse na instalação de agroindústrias, uma para conservas de 

hortaliças e a outra de embutidos, tal qual no assentamento Contestado, o projeto de 

secagem e embalagem de ervas medicinais, um trabalho a ser desenvolvido pelas 

mulheres. 

Destaca-se também a qualificação profissional dos jovens que, de acordo com 

as entrevistas, muitos com formação superior e alguns já com especializações. Neste 

sentido, os 18 anos de assentamento sem sombra de dúvida foram de muita 

transformação para os assentados. 

Em suma, e sendo esta uma opinião do autor deste trabalho, como filho de 

agricultor familiar, a experiência de uma visita e a pesquisa neste ambiente foi 

reveladora. A forma de produção, de trabalho nos três assentamentos está longe de 

ser uma forma ultrapassada. É bem verdade que muitos deles relataram uma 

deficiência no serviço de assistência técnica, porém o que fazem com o conhecimento 

tradicional e de produção orgânica é, sem dúvida, algo que deveria ser mais valorizado 

e que na verdade tem um potencial enorme de, no futuro, alterar o sistema 

agroalimentar e a segurança alimentar por utilizar técnicas e insumos baratos para a 

produção agrícola, o que de momento contraria os interesses da indústria de insumos 

e de transformação de produtos do campo. 

Enquanto sugestões de melhorias, pode-se citar a possibilidade e a 

necessidade de ampliar as formas de comercialização. Este pode ser um trabalho 

realizado por meio das cooperativas. A dependência de programas governamentais 

tais como o PAA e o PNAE, são críticos e tal criticidade já foi mencionada por alguns 

assentados. Esta ampliação de mercado poderia acontecer entre a cooperativa e uma 
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empresa que ofereça refeições industriais, por exemplo, a exemplo da família que 

atende os restaurantes de comida orgânica em Curitiba. 

A assistência técnica, ou a falta desta, está entre os aspectos mais críticos 

mencionados pelos entrevistados. Recorde-se que esta se deve, conforme apontado 

por técnicos do INCRA e do EMATER, ao fato da falta de recursos, sejam humanos e 

financeiros. O trabalho de profissionais das universidades tem sido relatado com apoio 

importante nos assentamentos Contestado e 8 de Junho. Poderia haver uma 

integração maior destas instituições de ensino com o INCRA e com o EMATER, visto 

que todas são instituições públicas. 

Ainda, outro aspecto crítico é o endividamento inicial dos assentados. A 

questão financeira dos assentados deveria interessar às cooperativas de crédito, não 

no sentido apenas de aumentar o quadro associativo, mas em desenvolver um 

programa de orientação financeira. Este serviço também poderia ser integrado com o 

INCRA quando da criação de um novo assentamento. 

Outra possibilidade seria um trabalho de comunicação do MST com a 

sociedade, sem vitimização, mas um trabalho que enfatize o potencial que o país 

perde por não aplicar de forma efetiva esta oportunidade de inclusão social. 

Portanto, como sugestão para novos estudos sugere-se um estudo 

comparativo, podendo ser em governança ou sustentabilidade, relacionando um 

projeto habitacional urbano e outro rural, sempre considerando, a título de exemplo, 

os custos por família, observando os aspectos relativos a infraestrutura habitacional, 

e de geração de oportunidades de trabalho. 

Seria também possível, como estudo comparativo, analisar a relação entre os 

custos de produção, seu rendimento e retorno financeiro, considerando processos e 

insumos, em cultivos de hortaliças orgânicas e o cultivo de hortaliças convencionais.  

Outra possibilidade de estudo está relacionada ao fato de que nos 

assentamentos Contestado e 8 de Junho, os entrevistados mencionaram diversas 

vezes a questão do tratamento alternativo na saúde, utilizando, além das ervas 

medicinais, o tratamento aurícula. Nestes dois assentamentos, observou-se 

satisfação com as questões relacionadas à saúde, sendo esta, inclusive, relacionada 

a forma de alimentação. Portanto, no ambiente de assentamentos da reforma agrária, 

realizar um estudo atendo-se apenas a questão dos métodos alternativos de saúde e 

a alimentação da população nestes locais. 
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Finalmente, diante do que pôde ser constatado, observado o modelo de 

desenvolvimento dos três assentamentos estudados, a reforma agrária, mesmo com 

as limitações de recursos, revela-se uma opção barata para efetiva justiça social, no 

que se refere à promoção da agricultura familiar, a qual está na vanguarda em 

questões relacionadas aos dois ODS considerados para a sua análise.  
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ANEXO 

As Metas dos ODS 2 e ODS 8 

 

Objetivo 2.  FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL. 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável. 

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 

particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. 

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, 

as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças 

menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos 

adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 

alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 

pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 

recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. 

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar 

práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que 

ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às 

mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e 

outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. 

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais 

de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio 

de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, 

regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados, como acordado internacionalmente. 

2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em 

infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de 

tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade 

de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países 

menos desenvolvidos. 
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2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados 

agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à 

exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com 

o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha. 

2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de 

commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação 

de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a 

volatilidade extrema dos preços dos alimentos. 

 

OBJETIVO 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. 

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias 

nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno 

bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos. 

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco 

em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. 

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. 

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da 

degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre 

Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a 

liderança. 

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as 

mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 

remuneração igual para trabalho de igual valor. 

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação. 

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar 

com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e 
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eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 

de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas 

formas. 

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e 

protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 

particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários. 

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, 

que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. 

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a 

expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos. 

8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os 

países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, 

inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica 

Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos. 

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego 

dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização 

Internacional do Trabalho [OIT]. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Perguntas Introdutórias 

Posso gravar a entrevista? 

 

a) Local: 

b) Data: 

c) Nome completo do respondente:  

d) Quantas pessoas há na família? 

e) Região de procedência? 

f) Fazia parte do MST? 

g) Viveu em acampamento? 

h) Quanto tempo viveu em acampamento? 

i) Conviveu em acampamento com os outros assentados? 

j) Como se deu o processo de assentamento, a conquista do lote? 

k) Há quantos anos está assentado? 

Agricultura Sustentável 

1. Qual a área total da propriedade e qual o tamanho da área cultivada? 

2. Qual é o rendimento da propriedade? 

3. O que há na área que não é cultivada? 

4. Como vocês plantam (plantio direto, plantio consorciado agroflorestal, etc.)? 

5. De onde vêm as sementes que vocês usam. Quem fornece as sementes? 

6. Trocam sementes com os vizinhos? 

7. Como controlam as pragas e ervas daninhas? 

8. Há acesso a fontes de água (preservação de mananciais)? 

9. Silvicultura / produção de mel – uso dos recursos da floresta (Há frutos e utilizam 

frutas silvestres – proteção da vida selvagem)? 

Diversificação na Produção de Alimentos 

1. Vocês têm uma horta/pomar e o que há na horta (Chás, ervas medicinais)? 

2. O que se produz na propriedade (diversificação)? 

3. Qual época (período do mês) é boa para se plantar? 

4. Todo ano plantam os mesmos produtos (como decidem o que plantar)? 

5. Que animais domésticos criam na propriedade? 
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Desenvolvimento Econômico e Social 

1. Se tivessem que comprar no mercado os alimentos que produzem, quanto isso 

custaria? 

2. Qual é a renda média mensal da família (recebem bolsa família)? 

3. Todos trabalham na propriedade ou alguém tem outro emprego? 

4. O que vocês fazem com este dinheiro (conta em banco, crédito bancário)? 

5. Está satisfeito com a condição da moradia (quais equipamentos tem na casa)? 

6. Tem o maquinário adequado para o trabalho (trabalho é penoso)? 

7. Para quem vendem a produção (tem cooperativa de produção de consumidores, 

compra garantida dos produtos possibilidade de barganhar preços)? 

8. Quem lhes oferece assistência técnica? 

9. Quando precisam de tratamento de saúde, como fazem? 

10. Como é a educação (a escola) dos filhos? 

11. O que eles querem fazer no futuro? 

12. Quais são as atividades desenvolvidas pelas mulheres na propriedade? 

13. Em uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), qual o seu grau de satisfação com o que 

seu trabalho e sua vida pessoal? (Zero muito insatisfeito e dez muito satisfeito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


