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R E S UMO

O presente trabalho tern corno ponto de partida o
mapeaxnento do debate sobre a rela95o homem e natureza e
suas diversas compreens6es em diferentes periodos
hist6ricos, buscando entender os novos conceitos postos em
relevo em nosso s6culo, frutos de um movimento emergente,
multifacetado e social, denominado de ecologismo (ou
movimento ecologista), e derivados de um conceito mais
abrangente - a ecologia. Tais conceitos t己m repercussさo no
meio rural.
Nesse sentido, o eixo central desse estudo esta
na substitui9ao - por parte de pequenas unidades agricolas,
de cunho familiar - de unia agricultura tradicional e/ou
modernizante por outra, ecol6gica.
Em fun9ao disso, buscaremos no debate sociol6gico
sobre o rural, resgatar diferentes entendimentos quanto a
manuten9ao/desaparecimento de pequenos agricultores no
campo. Em seguida, salientamos que diferentes projetos
agroecol6gicos abrem espa9os para a transforma9ao da
agricultura, analisando em caso particular, a cooperativa
ecol6gica coolm6ia. Enfim, sugere-se que a virtualidade da
agricultura ecol6gica vai tornar-se uma op9ao para os
pequenos agricultores, transformando-se - em alguns casos em uma estrat6gia de sua manuten9ao no meio rural.
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ユ・ェNTRODU9AO

1.1 工ntrodu9ao ao problema
O desencadeamento do processo de moderniza9ao,
de um modo geral, produziu uma forma de agir e pensar que
se centrou no estimulo ao progresso, relegando, muitas
vezes, a um plano secundario, os custos sociais e
ambientais. Desorganizar e depredar a natureza, seja em
busca de mat6rias-primas e de metais preciosos, seja na
explora9ao cia terra, sao praticas corriqueiras.
No caso da agricultura outros fatores se destacam. Houve tamb6m um processo de moderniza9ao intensiva com
a utiliza9ao de maquinas - muitas vezes inadequadas aos
solos -, insumos e defensivos agricolas. A utiliza9ao dessa
tecnologia visava varias finalidades, uma das quais era
escoar as armas quェmicas - utilizadas nas guerras a partir
de 1915 - que estavam estocadas (Revista Prote9ao, 1991).
Aliado a isto, o objetivo era superar os obstaculos colocados pela natureza, potencializando e elevando a produtividade, para que, coin isso, se resolvesse o problema da alimenta9ao do crescente contingente populacional que a cada
dia se aglomerava nas cidades abandonando o meio rural.

lo

Assim, utilizar produtos elaborados artificialー
mente para acelerar o processo de germina9ao e desenvolvimento das plantas, selecionar esp6cies 'e sementes mais
resistentes, aplicar herbicidas, fungiciclas e inseticidas
nas planta96es para eliminar agentes naturais ditos daninhos, desestruturar rela96es sociais existentes no meio
rural, massificando o trabalho assalariado, "expulsar"
agricultores de suas terras, sao tra9os marcantes desse
processo ・
Em contrapartida, o movimento ecol6gico, que se
articula sobretudo na d6cada de 80, procura desfazer o mito
de progresso e de moderniza9ao da sociedade industrial,
denunciando os meios escolhidos por ela para sua sobrevivencia e construindo uma nova proposta de sociedade, mais
justa e ambientalmente viavel.
A maioria dos estudos sobre a questao ecol6gica
esta direcionada para quest6es te6rico-metodol6gicas・ referentes a s rela96es entre sociedade e ambiente; movimentos
ambientalistas; condi96es de vida; atua9ao e inser9ao polltica dos movimentos; economia e ambiente; impactos ambientais; quest6es t6cnicas como polui9ao, devasta9ao, etc.
Especificatnente, as analises sobre a produ9ao rural ecol6gica e seus desdobramentos, sejam sociais ou ambientais,
tem estado restritas a agr6nomos, t6cnicos agricolas, bi6-
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logos, veterinarios e outros profissionais de a reas mais

"t6cnicas".
Ja o eixo central desse trabalho localiza-se em
quest6es que ganham importancia no meio rural: pequenos
produtores agricolas, com mao-de-obra familiar, abandonam o
modelo modernizador de produzir por uma agricultura ecol6gica - sem irisumos e defensivos qulmico-sinteticos.
Para compreendermos melhor esta realidade
buscamos entender como se articulam velhas e novas percep96es acerca da rela9ao homem e meio ambiente em nosso
s6culo. Redjmensionadas com o surgimento de um novo e multjfacetado movimento, chamado de ecologismo, que questiona
a forma de agir e pensar do processo produtivo vigente,
tais percep96es passam a ter repercuss6es no Brasil e Rio
Grande do Sul no que diz respeito ao futuro da pequena produ9ao agrェcola.
Por outro lado, recuperamos o debate
sociol6gico sobre a perman6ncia do pequeno agricultor no
meio rural, bem como o desenvolvimento dessas discuss6es na
atualidade. Al6m disso, com a evolu9ao do ecolOgismo,
manifesta-se no meio rural diferentes projetos para uma
agricultura ecol6gica como uma op9ao ao padrao modernizador
agrario. Nessa perspectiva, para a realiza9ao dessa
pesquisa partimos de uma pergunta basica: a agricultura
ecol6gica pode ser pensada como mais uma estrat6gia de
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sobreviv己ncia de pequenos agricultores de cunho familiar no
meio rural?
Buscamos corn isto resgatar urna dimensao do real
que esta se estruturando e onde as Cincias Sociais tem
七rabalhado 七imidamente.A partir da cons七a七a9ao da exis七enー
cia e das implica96es de uma agricultura ecol6gica, que no
Rio Grande do Sul emerge sob a coordena9ao da Cooperativa
Ecol6gica Coolm6ia, constitui-se o exemplo empirico da presente pesquisa.
Quais os motivos que levaram alguns pequenos
produtores rurais, que trabalham com mao-de-obra eminentemente familiar, a abandonarem a agricultura modernizante
e/ou tradicional por uma agricultura ecol6gica? Quem sao
estes produtores e onde se localizam? Que tipo de novas
rela96es sao estabelecidas entre esses produtores rurais I a
natureza, os mediadores e os consumidores? Quais sao as
especificidades que a problematica ambiental adquire quando
se trata da produ9ao agricola? Como se desenvolve a ecologia e o movimento ecol6gico? Quais sao os novos paradigmas
que surgem atrav6s dessas propostas? Qual o papel da Coopeー
rativa Ecol6gica nesse processo?
Es七as sao as principais ques七6es que procurareー
mos responder ao longo deste trabalho.
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1.2 Objetivos do estudo
O obje七ivo cen七ral do presen七e es七udo busca
discutir e relacionar as articula96es entre um movimento
te6rico-polltico-economico-social emergente, o ecologismo,
o debate sociol6gico sobre as estrat6gias de perman6ncia de
pequenos produtores no meio rural, e, a op9ao de pequenos
agricultores, por uma produ9ao ecol6gica.
Os objetivos espec ficos sao: 1. reconstruir a
g6nese, a composi9ao e a dinamica de grupos que se articulam em torno das propostas ecol6gicas, especificamente
daqueles que trabalham com agricultura ecol6gica.
2. Levando em conta que a ecologia, o movimento
ecol6gico e a produ9ao rural ecol6gica tさm um discurso que
se prop6e inovar quest6es pr6-existentes, analisar seus limites, seu alcance e seu potencial transformador.
3. Por outro lado, a sociologia desenvolveu um
amplo debate sobre a permanencia da pequena produ9ao famiー
liar no meio rural. O pequeno agricultor manteve-se nO
campo, contrariando as previs6es sobre seu desaparecimento
feitas no inicio do s6culo. Assim, buscamos apontar algumas
posi96es nesse debate, abordando as perspectivas futuras
desses produtores rurais, dando 6 nfase ao papel que a produ9ao ecol6gica pode representar.
4. Por fim, verificar: a) quais as praticas e
concep96es que existiam entre os agricultores estudados,
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antes de se tornarem ecologistas; b) quais as novas pratiー
cas e concep96es assimiladas por eles; e c) que novas conー
七radi96es sao pOs七as em relevo nes七e encontro en七re o disー
curso ecol6gico, os mediadores e os agricultores.
:1..3 工lnportancia do estudo
O presente estudo se reveste de interesse por
varios motivos. O primeiro esta ligado a quest6es diretamen七e

evocadas por um novo paradigma emergen七e

em

diversos campos sociais - a ecologia, o ecologismo e seus
varios desdobramentos. Cada vez mais as tematicas ecol6giー
cas ocupam espa9os no cenario mundial, como ficou evidenciado com a recente realiza9ao da Confer6ncia das Na96es
Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente (CNUDMA), ou
Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, questionando o atual
modelo social e produtivo, denunciando seus tra9os devastadores e proI)ondo novas saldas; enfim, repensando as id6ias
de progresso e moderniza9ao.
Este estudo procura contribuir no sentIdo de
apreender os novos valores que sao postos em relevo pelas
quest6es ecol6gicas, al6m de buscar entender as maltiplas
faces que apresenta este movimento.
Em segundo lugar, neste trabalho ha unia aten9ao
especial a s propostas d presentadas para uma agricultura
ecol6gica, visto que - do nosso ponto de vista - o modelo
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modernizante produziu distor96es na produ9ao rural. Entre
ou七ras coisas, a u七iliza9ao de produ七os criados sin七e七icaー
mente pelo homem, como os agro.t6xicos, envenenaram o meio
ambiente, especialmente a terra, atingindo e modificando
todo o ecossistema, al6m de - em alguns casos - atingir
diretamente o homem e sua prole. Sem d丘vida, este padrao de
produ9ao esta inserido em um modelo de sociedade que mantem
a id6ia da inesgotabilidade dos recursos naturais.
Al6m disso, pela quase inexist6ncia de
trabalhos cient工 ficos de cunho sociol6gico sobre ecologia
no meio rural brasileiro, e particularmente do meio agrario
ga丘cho, este estudo tenta contribuir para suprir urna lacuna
nes七a area de es七udo.

'

Segundo Viola (1987:80), a abertura da sociologia para as quest6es ambientais ocorre a partir de 1980 e
se da em dOis nェ veis: o primeiro com a emergencia de um
novo paradigma te6rico desenvolvido por alguns destacados
soci6logos contemporaneos. O segundo nivel da-se com o
Ilinicio de pesquisas empェricas sobre realidades s6cioambientais delimitadoras (movimento social ecologista,
degrada9ao

socio-ambiental - urbana e rural ー, impacto

s6cio-ambiental de grandes projetos, etc.)".
Nessa perspectiva, a ecologia, em especial o
movimen七o ecol6gico ー

七amb6m em sua verten七e rural ー，,

possui um grande potencial transformador, sendo porta-voz
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de um sistema de valores e interesses p6s-materialistas.
prop6e um olhar d迂erente e um novo agir Plane七ario, diverー
gente daquele criado pela razao instrumental (fragmenta9ao,
redu95o, mecanicismo e hermetismo).
Por outro lado, o debate que aqui se levantara
tera como questao subjacente a permanencia do pequeno agricultor familiar no meio rural. Esta discussao necessita
ser revista em alguns aspectos, unia vez que a dinamica da
acumula9ao capitalista tende cada vez mais diminuir a
importancia da agricultura, eliminando as incertezas naturais (chuvas, estiagens), dominando tecnologicaniente a produ9ao e o processamento dos alimentos, barateando custos e
aumentando lucros.
Assim sendo, este estudo busca explorar a rela9ao do ecologismo com o meio rural e enseja o resgate de
unia perspectiva e realidade social emergente em suas manifesta96es de carater total e especifico.
2..4 Deul吐ta9ao do tema
O Rio Grande do Sul possui uma hist6ria agraria
que guarda importantes especificidades frente ao brasileiro. Duas regi6es quase distintas se forflarani. De um
lado, grandes propriedades rurais, localizadas ao sul e
oeste do Estado, praticam at6 hoje a pecuaria extensiva;
num primeiro momento direcionada a venda de carne para as
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charqueadas ou a comercializa9ao do boi vivo, mais recentemen七e ela se associa principalmen七e a s ind丘s七rias frigorエー
ficas de carne e a s ligadas a transforma9ao do couro
(sapato, bolsas, etc). De outro lado, encontram-se as
m巨dias e pequenas unidades agr ェcolas colonizadas por imigrantes europeus e caracterizadas pela produ9ao quase
exclusiva de generos alimenticios de origem vegetal.
(Tavares dos Santos, 1978; Ghelen, 1983; Silva, 1991)
E este 丘 ltimo grupo que nos interessa. Mais
particularmente pequenas unidades agr ェcolas com menos de
25ha, que de uma forma ou outra - ou de muitas formas ligaram-se さ s ind丘strias de produ9ao de adubos qulmicossint巨ticos, maquinas e de processamento de alimentos.
Salientamos que com o decorrer do tempo, com a
transforma96es no meio rural ga丘cho, estas pequenas propriedades rurais se estabeleceram em diversos pontos do
Estado, com caracterェ sticas e produ9ao diferenciadas.
Abordaremos aqui a situa9ao de unidades
agrェ colas que fizeram uma trajet6ria de uma produ9ao
tradicional e/ou modernizante par o:utra, ecol6gica.
Encontramos este grupo :flO quadro dos associados da
Cooperativa Ecol6gica Coolm6ia. Esta, que atualmente tem
sua sede em Porto Alegre, agrupou estes produtores,
organizando-os e auxiliando-os a escoarem sua produ9ao
atrav6s do entreposto da entidade, de outros grupos
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ecol6gicos interessados eni comercializar este tipo de produ9ao e da Feira dos Agricultores Ecologistas. Esta feira
localiza-se no parque Farroupilha (local onde, aos
domingos, acorre o Brique da Reden9ao - uma feira de artesanato e antiguidades). Atualmente a feira ecol6gica acontece todos os sabados e re丘ne de 20 a 40 bancas.
Foram quatro as raz6es que nos levaram a
escolher esse campo de investiga9ao. Em primeiro lugar, por
reunir agricultores cuja mao-de-obra 6 familiar, estabeleー
cidos em unidades com pequena extensao de terra e que
afirmam ter feito uma op9ao por abandonar a agricultura modernizante por uma agricultura ecol6gica.
Uma segunda razao reside no fato desses
agricultores estarem vinculados a uma cooperativa que se
auto define como ecol6gica, atrav6s da qual comercializam
sua produ9ao. Foi esta entidade que concebeu e implementou
a feira dos agricultores ecologistas.
Este 丘 ltimo fato nos remete ao terceiro motivo,
a mudan9a de concep96es e comportamento desses agricultores
em rela9ao a natureza e aos homens, incentivados pelo contexto que se desenvolve o contato direto com outros agricultores, com a Coolm白ia e com o p丘blico consumidor.
Por fim, o progressivo interesse e concientiza9ao de um significativo segmento das classes m6dias urbanas frente a s quest6es ecol6gicas cria um aumento na
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demanda - hoje ainda incipiente - por produtos agricolas
elaborados eco logicamente.
Esses quatro elementos circunscrevem um universo ainda pequeno frente a unia produ9ao tradicional, mas
demonstram a possibilidade de uma alternativa de signif icado social, de produ9ao igual ou superior a niodernizante.
A pesquisa busca apreender o significado e as
repercuss6es deste processo social.
1.4.1 Sujeitos de pesquisa
O universo de investiga9ao einpェrica, isto 6 , a
popula9ao pesquisada, circunscreve um conjunto de pequenas
unidades de produ9ao, que se define a partir da decisao de
abandonar a agricultura tradicional/modernizante por uma
proposta ecol6gica de cultivar a terra.
O locus da realiza9ao desta op9ao 6 a feira dos
agricultores ecologistas, implementada e mantida pela
Coolm6ia desde 1989 na capital ga丘cha. Esta feira, como
veremos minuciosamente no capitulo iv, 6 composta por uma
diversidade de produtores, e nesse sentido - buscando constituir nosso objeto - faremos um corte, limitando-nos aos
individuos com tradi9ao na produ9ao rural. Com jsto nos
deparamos com um n丘mero reduzido de agricultores.
Alertamos, por6m, que buscamos entrevistar
agricultores de diferentes regi6es, ja que na feira existem
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associa96es que congregam at6 30 famllias de uma mesma
localidade com muitas caracterェsticas id己nticas. Portanto,
ao diversificar os locais de procedencia, pretendeu-se
cobrir diferentes experi6ncias, e ao explora-las contribuir
para dar conta dos objetivos da pesquisa.
Por outro lado, gostariamos de salientar a importancia da Cooperativa Coolm6ia, que convergiu em torno
de si estes diferentes agricultores, auxiliando-os na
expansao de seus conhecimentos agr ェcolas, bem como no
escoamen七o de seus prくxiu七os.
Tamb6m 6 necessario alertar para as limita96es
e 'dificuldades que se colocam quando se elege este tipo de
agricultor como foco de analise. Devido ao fato de que a
agricultura ecol6gica 6 uma proposta muito recente - ja que
ela surge conjuntamente com o movimento ecol6gico - o material empェ rico 6 restrito, de pouca divulga9ao,' e enfrenta
ainda alguma descren9a. Trata-se de um paradigma em
ascensao ao qual correspondem m丘ltiplas propostas quanto a
forma de produzir.
Assim, devido ao n丘mero restrito de
agricultores que por suas caracterェ sticas correspondiam a
problematica da pesquisa, no momento da coleta de dados,
realizamos entrevistas com seis agricultores e uma com um
mediador. Esta

丘 ltima justificou-se uma vez que este

mediador faz a ponte entre a sociedade global - sendo
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portador de conceitos, no96es e conhecimentos de
experiencias universais -, e os pequenos produtores que
par七icipan do grupo. Ou seja, mediadores 七己ITL a fun9ao de
traduzir e estar "entre" o geral e o local. Os mediadores
contribuem para a produ9ao de sentido (regras, simbolos e
concep96es) que torna-se necessario no encontro entre
velhas e novas praticas sociais.
Enfim, do ponto de vista sociol6gico poderiamos
dizer que privilegiamos aqueles sujeitos que hoje se reconhecem como portadores de um novo modelo agricola emerente, diferente do tradicional e/ou modernizante, corn
ge
novas propostas e praticas para com a agricultura.
A partir desse estudo de caso, talvez sejam
possェveis extrapola96es para outras realidades, respeitando-se - 6 claro - nao apenas as diferen9as regionais mas
tamb6m as especificidades de elementos estruturais e de
concep96es eco l6gicas.
1. 4. 2 Procedimentos t6cnico-metodol6gicos
o que buscamos nesta discussao 6 analisar as
diferentes raz6es que levaram alguns pequenos agricultores
a abandonar uma agricultura niodernizante por uma ecol6gica,
relacionando este fen6meno com as estrat6gias de reprodu9ao
da pequena propriedade familiar no meio rural. Com e ste
objetivo trata-se de explicar como pretendemos reconstruir
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este processo, bern corno desvelar algumas rela96es que condicionam o desenvolvimento e o sucesso desse projeto agroecol6gico.
Neste sentido, a nivel empirico, este trabalho
esta fundamentado na observa9ao participante, que buscou
captar urna s6rie de rela96es que se estabelecem entre agricultores, mediadores e consumidores. Ademais, corno forma de
conhecer a intrincada teia de rela96es que se estabelecem
entre passado e presente, bem corno as vincula96es que sao
ins七比uldas no co七idiano, U七ilizamos a 七6cnica da his七6ria
de vida e as entrevistas abertas. Por outro lado, convivendo

corn

agricultores, acompanhando agr6nomos em suas

visitas aos produtores, participando ativamente da Cooperativa, nas feiras, reuni6es, nas, assembl6ias e em outros
encontros mais, buscou-se captar uma visao ampla e profunda
da dinamica e organiza9ao do grupo. Podemos entao caracterizar este trabalho corno

urn

estudo de caso realizado

atrav6s de uma pesquisa participante.
A pesquisa realizada baseou-se, fundamentalmente, em tres t6cnicas para a coleta de dados: entrevistas
abertas, observa9ao e pesquisa documental.
A primeira esta relacionada a grava9ao de rela七os orais dos en七revis七ados. Nes七a fase foram fei七as en七reー
vistas corn um roteiro pr6 determinado de quest6es e ternas,
buscando conhecer o passado, entender a passagem de uma
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agricultura (tradicional e/ou modernizante) a outra
(ecol6gica), e apreender o conhecimento adquirido e posto
em pratica a七rav6s da agriCul七ura ecol6g比a ・
Gostariamos de frisar que todas as entrevistas
com os produtores foram realizadas em suas propriedades・
Antes da entrevista propriamente dita, uni passeio pela unidade agrェ cola permitia o conhecimento desta e das t6cnicas
utilizadas pelo produtor, sendo que passamos uma semana
trabalhando na propriedade de um deles. Neste reconheciniento da propriedade, al6m das perguntas feitas sobre a
produ9ao em si, conversas preparat6rias, algumas vezes
antecipavam perguntas contidas no roteiro de entrevista,
buscando coletar material que porventura pudesse ser
"esquecido" frente ao gravador.
A segunda t6cnica de observa9ao se realizou no
acompanhamento da feira ecol6gica desde o final de 199&..at6
fevereiro de 1992, buscando compreender a composi9ao de
agentes e for9as sociais que se estabeleceram, assim como
mudan9as que ocorreram nes七e perェodo．

エS七o foi realizado

a七rav6s de conversas infOrmais ~ e registradas pos七eriorー
mente no caderno de campo - com os produtores, os niediadores e os diferentes grupos que

la se apresentaram. Al6m

disso, houve a participa9ao em reuni6es de agricultores ー
tanto as realizadas ap6s as feiras, quanto as bimestrais,,
para planejamento da produ9ao ー, e と n assembl6ias gerais da
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Coolm6ia. Tamb6m houve a participa9ao_obserVaflt.e* do pesquisador na Cooperativa, atuando no Conselho Educativo,
montando textos, panfletos, uni caderno de associa9ao,
cursos, participando de palestras ou mesmo debates p6blicos
e ros meios de comunica9aoe Procurou-se, dessa forma, captar o funcionamento da Cooperativa e, mais do que isto,
montar este intrincado feixe de informa96es e rela96es que
ali se estabelecem.
Por fim, como 丘 ltima t6cnica, utilizamos a
coleta e analise de documentos produzidos pelos agricultoー
res em fun9ao da feira, de textos elaborados pela Cooperativa Coolm6ia, com especial aten9ao ao seu n丘cleo t6cnico
agropecuario.
1.4.3 Analise e interpreta9ao de dados
Este estudo foi dividido em quatro partes. Ap6s
apresentarmos na presente se9ao os parametros e procedimentos utilizados na pesquisa, a segunda parte aborda - a
partir de uma revisao da bibliografia disponivel - este
novo paradigma que se coloca a humanidade, a ecologia.
Busca-se historiar o desenvolvimento do ecologismo, sua
repercussao e desenvolvimento no Brasil e no Rio Grande do
Sul, enquanto contexto para o surginiento da Coolm6ia.

✩ Ver Durham, Eunice in: a aven七ura an七ropo16gica ；七eoria e
pesquisa ・

25

No

七erceiro capi七ulo

七rataremos da ques七ao

agraria, mais especificainente das pequenas produ96es de
cunho familiar que se mant色m no meio rural. E atrav白s desse
debate sobre o meio agr6rio que buscaremos embasainento
te6rico para afirmar ou refutar nossas hip6teses de trabaiho. Apresentaremos, ainda, um levantamento das diferentes
propostas de agricultura ecol6gica que surgem ao nivel inundial e sua penetra9ao no pals e no Estado.
Com essas refer6ncias organizaremos num quarto
capitulo os resultados de nossa analise empirica. Em primeiro lugar buscaremos caracterizar alguns aspectos da
agricultura ecol6gica frente a tradicional e/ou modernizante. Ap6s esta exposi9ao, tematizaremos a Cooperativa
Coolm6ia, analisando sua rela9ao com estes produtores. A
seguir, trataremos da feira dos agricultores ecologistas,
sua cria9ao, as diverg己ncias e o estado atual. Por fim,
exploraremos as percep96es, propostas e liga96es que estes
produtores desenvolvem.
Isto posto, um capitulo conclusivo retoma as
linhas gerais do estudo e prop6e algumas a96es aos agentes
envolvidos.

0FRG$
町bIIo;eca Setoria1 de Ci6ncias Sociais e Hnxnarndac
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2.ECOLOG工A E ECOLOG工8140

2 ．ユ． A Rela9aolio皿e皿ーnatureza
As rela96es entre homem e natureza sao frutos de
uma constru9ao hist6rica, estando inseridas num contexto
cultural que cria, elabora, recria e reelabora
permanentemente suas significa96es e seus vェnculos. Nesse
sentido, o conceito de natureza nao 6 natural, sendo criado
pelo homem como um produto de sua cultura. Ou seja, a
natureza, com o passar dos s6culos, adquire diferentes
in七erpre七a96es.
Duarte (1986:13-33) destaca tres grandes fases da
representa9ao que o homem faz da natureza:

● Magica, a

Cosmologia Grega e a Mecanicista.
Na Mgica, o homem pr吋etava seus desejos e
car己ncias na desconhecida e "selvagem" natureza; nao havia
um estatuto pr6prio, uma racionalidade cio natural: este era
ca6tico e incompreensivel.
Neste contexto, a sele9ao, organiza9ao e a
domestica9ao de plantas e animais se processou de modo
lento. No per odo Paleolltico os homens viviam da coleta de
alimentos, ca9a de pequenos animais e pesca. No Neolltico
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aconteceu a revolução agricola, o homem tornou-se produtor
de alimentos,

provindos seja da terra seja da criação de

animais.

isto

Com

passou

a

ter

um

maior

controle

do

abastecimento de sua alimentação. Tanto a agricultura como
a pecuária aumentaram "consideravelmente o domi.nio do homem

sobre a natureza." (Aquino, 1980:67)
Mesmo
exuberante

e

assim,

a

diversificada,

natureza,
era

tida

por
como

ser

vasta,

desconhecida,

im·pondo respeito e medo

(também se verifica isto naquelas

regiões

·predominavam

habitadas

onde

as

paisagens

mais

áridas, como os desertos).
A presença de Deus era evocada diante de todas as
manifestações
relâmpagos,

da

natureza,

como

as

chuvas,

trovoadas,

erupções vulcânicas e o pr6prio fogo,

que por

longo periodo de tempo ficou desconhecido.
Já na Cosmoloqia Grega o homem não recorria âs

forças sobrenaturais para explicar os fatos da natureza.
"Com .Aristóteles a idéia mágica da natureza
como uma necessidade, contra a qual nada se
pod~ fazer, é superada, n~ medida em que·se
ousa· afirmar que a natureza forma um conjunto
e qu~ as coisas são submissas a algo como uma
legalidade." (Duarte, 1986:26)

As

manifestações

da

natureza

eram

percebidas

dentro de uma lógica, tendo por base um conhecimento prévio
já acumulado,

e dissecadas.

embora elas ainda não estivessem controladas
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Con七udo, an七es de Aris七o七eles, 6 nos pr6ー
socraticos, especialmente em Emp6docles de Agrigento
(Souza, 1978:213-47), que encontraremos as primeiras id白ias
concebendo a natureza - e os homens como parte dela interagindo como um todo. "O ser humano vem compreendido em
sua inser9ao, em sua solidariedade e em comunhao com o
conjunto dos seres". (Unger, 1991:13)
"O universo pode ser entendido entao como
resultado de quatro raizes - a a gua, o ar, a
terra, o fogo. Essas raizes estao governadas
pela isonornia: sao "iguais", nenhuma 6 mais
importante, nenhuma 6 mais primitiva, todas
sao eternas e imutaveis." (Souza, 1978:XXXII)
Sera dessa fonte - os pr6-socraticos - que muitos
grupos ecol6gicos beberao, concebendo e dimensionando a
rela9ao homem-natureza nos parametros e dilemas atuais.
Como exemplo, temos a palavra grega GAIみ, utilizada por
Lutzemberger (1990:101-2), para designar o planeta terra
como "um ser vivo, um ente vivo com identidade pr6pria". Em
GA工A "tudo 6 e todos somos GAlA. Tomando GA工A como um
organismo vivo, n6s - os humanos -(.. .)''individualmente',
somos apenas c6lulas de um de seus tecidos."
Os gregos, no perlodo classico, estavam mais
preocupados com revolu96es filos6ficas e politicas, na
busca de uma ordena9ao de uni caos existente, procurando
organizar a P6lis.

29

Aos gregos, por6m, a natureza negou um solo
dotado de recursos abundantes. Este, na sua maior parte,
era pobre e montanhoso. Talvez seja essa uma das raz6es
pela qual n5o houve grandes inova96es n.a agricultura nesta
6poca. Nos solos mais f6rteis eram cultivadas oliveiras e
vinhas, das quais se extraiam as mat6rias-primas para
azeite e vinho, mercadorias de alto valor de exporta9ao e
de troca. E os alimentos basicos, como cereais, legumes e
fru七as,eram impor七ados por um cus七o rela七ivamente baixo・
Cabe dizer que, segundo

Aquino

(1980:83), o

processo "de divisao de trabalho entre artesanato
(ceramica, tecelagem, metalurgia, constru9ao naval) e a
agricultura acelerou-se." Dessa forma, podemos perceber na
"cosmologia grega" um principio de separa9ao do homem da
natureza.
Poderiamos afirmar que foi Aris七6teles quem
propos um novo olhar para a natureza. Esta, para ele,
deveria transformar-se em objeto de estudo e servir ao
homem.
A presen9a de Deus deslocou-se das manifesta96es
da natureza para os homens. Os varios deuses tem a mesma
origem que os homens e sao formados a imagem e semelhan9a
destes, com sentimentos, paix6es, qualidades e defeitos
humanos. O que os diferencia nao 6 a origem, mas o destino:
os deuses sao imQrtais. (Duarte, 1986:27).
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Ja na visao 皿ecanicis七a, a tradi9ao judaicoー
crista imp6e a existencia de um s6 Deus que criou o
universo, o homem, a mulher, os animais, as plantas e todo
o resto. Esse Deus 丘 nico 6 onipresente. 1
O pensamento mecanicista tem sua origem no
fil6sofo e matemtico frances Ren邑 Descartes (1596-1650). 0
m6todo cartesiano se caracteriza por sEr analitico,
implicando o processo de decomposi9ao do objeto em seus
elementos basicos, e pode ser considerado como fundamento
da sociedade moderna.
IJesta visao, a concep9ao de natureza passa por
uma mudan9a radical, relacionada com as grandes
transforma96es ocorridas na pr6pria concep9ao de
conhecimento, ciencia e cultura, enfim, coin a transforma9ao
da sociedade. Classificatoriamente, os homens sao separados
da natureza, os seres racionais dos irracionais e o
espェrito da mat6ria.
Gon9alves aponta dois aspectos da filosofia
cartesiana que irao marcar a modernidade:

1 Aludir a questao religiosa, mesmo de forma simples e
sucinta, procura apenas acompanhar a id6ia da racionalidade
que desenvolvem os homens. com o passar dos s6culos, mesmO
no campo espiritual - em especial a religiao judaicocrista, que. se adequou ao pensamento niecanicista.
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"1) o carater pragmatico que o conhecimento
como um
natureza
a
ver
adquire (...)
recurso(...) um meio para atingir um fim, e
2) o antropocentrismo(...) o homem passa a
ser visto como o centro do mundo; sujeito em
oposi9ao ao objeto,a natureza." (1989:33)

Esta visao de uma natureza objetiva e exterior ao
homem, que pressup6e uma id己ia de homem nao-natural,
cristaliza-se com a industrializa9ao, carro-chefe do modo
de produ9ao capitalista.
A dicotomia homem/natureza, espirito/mat6ria
adquire nova e acentuada conota9ao nesta sociedade onde o
homem passa a se servir da natureza de forma racional e
cientifica. Torna-se difエ cil pensar o homem e a natureza de
uma forma integrada e organica, pois a divisao nao se da s6
no pensamento, mas tamb6m na realidade objetiva construida
pelo homem. (Vieira, 1989:23)
Tais afirma96es sobre a na七ureza

七amb6m

justificam a exist6ncia do Estado, que ira controlar e
disciplinar as rela96es sociais para que a sociedade nao se
torne um caos, algo incontrolavel, onde o "progresso" e a
"paz" nao pudessem prosperar. O caos, "a luta de todos
contra todos 6 rejeitada apenas no plano da natureza, mas
aceita no plano da sociedade, sob forma de luta de classe".
Como exemplo temos o pensamento dial6tico que "s6 consegue
ver o mundo pelo prisma da luta, do conflito e da nega9ao.
E incapaz de perceb6-lo como cria9ao." (Vieira, 1990:23-4)
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Sobretudo nas últimas duas décadas, as correntes
revolucionárias

do

racionalismo

mergulharam

em

profunda

crise por não conseguirem mais explicar o mundo moderno: "o
desdobramento

e

aguçamento

das

contradições

internas

de

classes nos paises capitalistas não provocou, como previsto
por Marx, a solução proletária para a humanidade em geral."
Tornou-se

"forçoso

concluir

que

o

socialismo

realmente

existente também não produziu uma ruptura com o horizonte
da civilização capitalista." (Vieira, 1990:24-5)

o sujeito histórico previsto por Marx para fazer
a revolução e modificar o mundo não conseguiu se constituir
e produzir este rompimento. A dicotomia liberdade/opressão,
que

galvanizava

os

movimentos

politicos,

é

então

transferida para a dicotomia vida/morte como chave para o
deciframento do mundo atual.

A questão ecológica,

procura de integrar o homem na natureza,
grande desafio para a humanidade,

passa a

com a
ser um

transpassando a posição

de classe e decretando a falência dessa opção ideológica.
(Viola, 19S7:69-78)

o homem e a natureza passam a ser vistos "como
partes

de

um

todo

composto

de

forças

que

interagem

em

constante movimento e transformação." (Vieira, 1990:26).
Para

Pádua

"a

idéia

de

natureza

sempre

foi

fundamental como agente catalisador do pensamento e da ação
politica."

Contudo,

33

"O tema natureza, no fi」nal do s6culo XX,
tornou-se uma questao, ou seja, um problema
te6rico e pratico sem a resolu9百o do qual 6
imposs工vel a continuidade da exist己ncia nas
mesmas bases em que ela se cjava
anteriormente." (Padua, 1988:2)

E, al6m disso, o tema natureza tornou-se "uma
questao politica, uma questao que diz respeito a
continuidade da 'p6lis', da sociedade humana."
Yudice (1990:48-57) argumenta que a modernidade
gerou um discurso cientifico, tecnol6gico e episteniol6gico
que esta sendo questionado pela p6s-modernidade. A
liberta9ao, hoje, nao consiste apenas na conquista do poder
pelo proletariado. Tem a ver com outras lutas, a da mulher,
da liberdade sexual, religiosa, do anti- racismo, a questao
ecol6gica, etc. Percebe-se que nao ha um 丘 nico sujeito que
levara a liberta9ao. O aue. existe na sociedade sao diversos
sujeitos em intera9ao. Al6m disto, n o existe unia 丘 nica
dire9ao, l塑I 丘 nico caminho a seguir.
Enfim, a rela9ao homem-natureza 6 abordada sob
outro enfoque: a procura de reintegrar o homem a natureza e
preserva-la, antes que mudan9as mais profundas venham a
desequilibrar o planeta produzindo uma catastrofe sem
re七orno.
E necessario, pois, pensar e estruturar uma nova
concep9ao de mundo que propicie uma outra maneira do homem
se relacionar com a natureza, inseparavel da estrutura9ao
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das rela96es sociais, vale dizer, das rela96es homenshomens. Isto o movimento ecologista procura fazer.
E nesse contexto que nasce a Cooperativa
Coolm6ia. Seu projeto busca resgatar o vinculo do homem com
a natureza, destruindo a proposi9ao de que o homem esta
nela. Ao contrario, de acordo com sua concep9ao, o homem 6
natureza e dela faz parte. Trata-se de uma visao holistica
da natureza (sintetizando unidades em totalidades).
Na visao dos agricultores ligados a Coolm6ia, a
produ9ao agricola 己 percebida como uma das dimens6es de uma
in七egra9ao necessaria en七re o homem e o meio ambiente,
ambos fazendo parte de uma totalidade:
"Se a gente destruir como esta destruindo, se
a gente continuar usando venenos, estas
coisas, como se esta fazendo (...) em pouco
tempp vai terminar a vida." (Itair,
agricultor)

2.2. Ecologia e o ecologismo
E imprescindェvel, neste momento, esclarecer os
conceitos aqui usados de Ecologia e Ecologismo.
A palavra ecologia foi usada pela primeira vez
por Ernest Haeckel, um bi6logo alemao que em 1866 propos a
cria9ao de uma nova disciplina cient fica. Essa teria por
fun9ao estudar as rela96es entre as esp6cies animais e seu
ambiente. Utilizou-se da palavra grega "oikos" (casa) para
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formar ecOlogia, ciencia que estuda a casa. (Lago e Padua,
1984:15)
Segundo Pascal Acot (1990:27-32), 6 no segundo
volume do Generelle Morphologie der Organismen, de Haeckel,
que aparecera a defini9ao mais c6lebre desse autor: "Por
ecologia entendemos a totalidade da ci6ncia das rela96es do
organismo com o meio ambiente, compreendendo, no sentido
lato, todas as 'condi96es de existencia'."
Das cinco defini96es que Haeckel fez ao longo de
sua vida sobre ecologia, Acot ressalta que para este autor
a ecologia "pelo menos em parte, constitui-se no quadro
cien七If ico e ideol6gico da economia da natureza, dos
equilibrios naturais e da adapta9ao dos seres vivos a s suas
'condi96es de exist己ncia'."
Contudo, para Acot, o fundador da ecologia foi
Eugen Warning, professor de botanica da Universidade de
Copenhague, que em 1891 estudou as plantas em fun9ao de
suas exig己ncias em face ao meio ambiente, de seus "modos de
adapta9きo a s condi96es exteriores no plano de suas
estruturas e de suas fisionomias".
A ecologia nasceu ai, ressalta Acot, pois 6 a
primeira vez que as plantas "sao reagrupadas num corpo bem
es七ru七urado de ques七6es centradas no es七udo sis七em 七ico das
formas biol6gicas que constituem as comunidades vegetais."
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A ecologia, assim, tem a sua origem vinculada さ
botanica - o que, posteriormente, se denominou de ecologia
vegetal -, ficando por muito tempo confinada nesse campo de
estudo, antes de chegar na figura do animal - o que
originou a ecologia animal, diferente, por sua vez, da
ecologia humana.
ParA Acot, o objeto da ecologia humana
"situa-se na interface da natureza e da
sociedade: por um lado, os homens constituem
uma esp6cie biol6gica cuja natureza 6 ser
marcada por cultura e, por outro, eles
transformam a natureza que os cerca a fim de
satisfazerem suas necessidades biol6gicas e
sociais." (1990:115)
O. nascimento da ecologia humana, segundo este
autor, se deu em 1921, atrav6s de W.E.Ekblaw, que pela
primeira vez na hist6ria estudou uma popula9ao sob o a ngulo
de suas interrela96es com o meio externo. O estudo foi
realizado numa comunidade de esquim6s. O clima polar, como
um poderoso fator de controle, "nao permite o
estabelecimento de grupos humanos importantesl'. Sendo uma
ecologia menos complexa, a popula9ao esquim6 foi tratada de
forma global, inserida no seu meio ambiente. (Acot,
1990: 118-9)
Entendemos, entao, por ecologia a "Ci己ncia do
Habitat", que em suas m丘ltiplas concep96es estuda os seres
vivos e suas rela96es com o meio ambiente que os cerca.
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(Dajoz, 1983; Mizuguchi, Almeida e Pereira, 1981; Baptista
Filho, 1977)
Cabe ressaltar aqui as palavras de Lutzernberger,
segundo as quais, longe de ser urna especializa9ao a mais,
"A Ecologia 己 uma generaliza9ao, ela 6 a
visao global das coisas, 6 a visao sinf6nica
do mundo, a visao do universo como esquema
racional integrado." (Lutzemberger, 1980: 12)
Com isto, nos dias atuais, a ciencia na sua
七o七alidade

七orna, aos poucos, ou七ro rumo ~ o da

interdisciplinariedade, se contrapondo a concep96es
mecanicistas de mundo.
De outra forma, existindo diferentes grupos com
concep96es variadas sobre o conceito de ecologia e em
fun9ao da proximidade com os mediadores que apresentam sua
versao, os agricultores ecologistas adquirem conhecimentos
de forma parcial, que os leva a conceber a ecologia como:
"trabalhar

corn

a natureza sem usar agrot6xico, tudo

natural"(Valdon); "a convivencia

corn

a terra" (Elemar);

"seria o ecossistema, trabalhar o ecossistema, pra
integrar, 6 toda uma integra9ao" (Belle); "ecologia 6 vida.
ecologia 6 bem estar. A gente diz que a ecologia 巨 urn
mundo. A ecologia 6 uma casa, a natureza, 6 uma casa"
（工七 air).
Portanto, grosso modo, para al6m das diferentes
formas de expressao e de viv6ncia, poderlamos

entao
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classificar a ecologia em tres grandes ramos: , ecologia
vegetal.. , animal e a social. (ver quadro 1)
Quadro 1 ー D迂erentes ramos da B colog垣
ECOLOGェA!

ANェMAL

VEGETAL
\

トOC工ALI

\
\\
PRODUCAO

HOMENS

CULTURA

ALIMENTAR

Referindo-se ao movimento ecol6gico, buscando
compreende-lo, Lago e

Padua

(1984:19-20) entendem que

"grosso modo", o ecologismo esta dividido em quatro grandes
areas de pensamento: a ecologia natural, a ecologia social,

o conservacionismo e o ecologismo (ver quadro 2). As duas
primeiras a reas tem um carater mais te6rico-cientlfico e as
丘ltimas compreendem praticas de atua9ao social.
A ecologia natural "se dedica a estudar o
funcionamento dos sistemas naturais (florestas, oceanos,
etc), procura entender as leis que regem a dinamica de vida
da natureza."
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A ecologia

~ociol

a

aporda

relação

entre

os

homens e o meio ambiente, "especialmente a forJna pela qual
a

ação

humana

costuma

incidir

destrutivamente

sobre

a

natureza; aproxima-se mais intimamente das ciências sociais
e humanas."

o conservacionismo "engloba o conjunto de idéias
e

estratégias de ação voltadas para a

conservação

da

natureza

e

da

luta em favor

preservação

dos

da

recursos

naturais."

o

ecologismo

"é

um

projeto

politico

de

transformações sociais colocado em principias ecológicos e
no ideal de uma sociedade não opressiva e comunitária."
Dessa forma,
"A ecologia natural nos ensina sobre o
funcionamento da natureza, a ecologia social
sobre a forma como as sociedades atuam sobre
esse funcionamento,
o conservadorismo nos
conduz à necessidade de proteger o meio
natural como condição de sobrevivência do
homem,
e
o
ecologismo afirma que essa
sobrevivência implica numa mudança nas bases
mesmas da vida do homem na terra." (Lago e
Pádua, 1984:21).

Esta

é

uma

das

primeiras

ela~orações

teóricas

efetuadas no Brasil no inicio da década de 80 e que Viola e
Leis

(1991)

refazem tal concepção,

colocando-as em outros

parâmetros, como veremos a seguir.
No

final da década de 80 e inicio da de 90 há uma

nova interpretação para o ·ecologismo, este está associado a
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padr6es de comportamen七o, de cren9as, aS ins七比ui96es e
outros valores espirituais e materiais transmitidos
coletivamente e caracteristicos de uma sociedade. Evoluiu
de tal forma que tornou-se um grande movimento social. Ou,
mais do que isto, para Viola e Leis (1991:24) o ecologismo
tornou-se um movimento hist6rico, vasto e complexo,
atingindo um grande n丘mero e uma grande variedade de
setores sociais.
Ecologismo (ver quadro 2), portanto, 6 a
organiza9ao de m丘ltiplos e multifacetados movimentos
sociais que se organizam em torno das quest6es ecol6gicas.
Temos ai movimentos politico-partidarios; preservacionistas; correntes filos6ficas; a

agricultura

ecol6gica

tamb6m conhecida como agricultura alternativa, organica,
natural ou agroecologia; e diferentes outros projetos.
Para Viola e Leis, o enfoque ecologista 6
"produto de uma critica profunda da dinamica
da sociedade industrial nos 丘 ltimos dois
s6culos, e esta baseado num sistema de
valores p6s-materialista que concebe o
desenvolvimento humano como uma combina9ao
harmoniosa de desenvolvimento mat9ria1. (para
fora) e espiritual(para dentro)." (Viola e
Leis, 1991:37)
O crescimento do ecologismo teve - entre outras
raz6es - uma dupla determina9ao. A primeira foi a
frustra9ao com os movimentos sociais libertarios e
emancipadores, que nao conseguiram realizar suas promessas
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de levar o homem a uma sociedade mais justa; a segunda,
foi/6 um dilema que a sociedade vive, a questao da
sobrevivencia das esp6cies no planeta, inclusive a do
pr6prio homem.
O ecologismo se pauta, sobretudo, por uma censura
ao perfil de desenvolvimento da ind丘stria e da tecnologia.
O crescimento da produ9ao industrial e o consumo
desenfreado, a busca de poder e lucro, fundam uma economia
de desperdicio e pilhagem, uma economia que esgota
mat6rias-primas, desperdi9a energia, destr6i e desequilibra
o meio-ambiente. (Huber, 1985:16)
Enquanto movimento, o ecologismo pretende ser
pluralista, universalista e interdisciplinar. Pluralista e
universal porque ultrapassa as fronteiras de classe, ra9a,
idade, espa9o geografico, na9ao, ideologia, etc.
Interdisciplinar porque nao 6 localizavel como grupo de
refer6ncia. E um movimento em constru9ao que abarca grupos
sociais, cientistas e individuos de diferentes a reas de
atua9ao. (Bunn, 1989:6-7)
O projeto do ecologismo, tamb6m conhecido como
movimento ecol6gico,6 :
"a limita9ao do sistema e a autolimita9ao, a
dissolu9ao planejada da compulsao ao
crescimento, a reinser9ao da produ9ao
industrial no meio natural, a desconcentra9ao
econ6mica, a descentraliza9ao da produ9ao por
meio de tecnologias adequadas, m6dias e
a
beautiful),
is
(small
pequenas
descentraliza9ao dos meios financeiros, o
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desiiantelantento da concentra9ao de poder
politico e econ6mico, -a autonoiniza9ao de
pequenas unidades, assim como a poupan9a e o
reaproveitamento dos insumos." (Huber,
1985: 16)
Neste sentido, Cardoso (1991:114) destaca - entre
outras - as seguintes criticas elaboradas pelo ecologismo
ao modelo produtivo vigente: 1. censura a razao cientifica
moderna pela separa9ao do homem da natureza, pelo
desenvolvimento de uma concep9ao de domina9ao e pela
explora9ao desenfreada do meio ambiente; 2. reprova9ao da
concep9ao de progresso e crescimento ilimitado que extingue
esp6cies, ocupa a reas de preserva9ao e contaiaina
crescentemente o ambiente; 3. c ritica ao modo de vida
dQminante, esbanjador e destruidor do meio ambiente e da
sa丘de do homem; 4. rejei9ao dos padr6es tecnol6gicos
dominantes, "cuja escala, tipo de energia consumida e forma
de gestao seriam inadequados e predat6rios ao meio
ambiente."; 5. oposi9ao a explora9ao crescente dos recursos
naturais e a situa9ao de pobreza do Terceiro Mundo.
Frente a esses principio basicos, Cardoso
(1991:115) aponta as seguintes alternativas apresentadas
pelo movimento ecol6gico: 1. reordenamento da ordem
tecnol6gica, com a ado9ao de t巨cnicas brandas, nao
poluentes e de controle rェgido da emissao de resェduos; 2.
"reaprove itamento

Sistematico

dos

rej eitos,

com

substitui9ao de materiais nao-degradaveis ou reciclaveis,
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articulando-se corn a mudan9a no padrao de consumo."; 3.
limita9ao do crescimento econ6mico global; 4. modifica9ao
radical do padrao de consumo mundial de bens sup6rfluos e
degradadores do ambiente, por outros pautados em novos
valores, nao predadores da natureza; 5. coopera9ao
internacional no controle do esgotamento das a reas de
importancia global; 6. substitui9ao das fontes energ邑ticas
em uso por op96es mais brandas, como a energia solar,
e6lica, etc; 7. incentivo a agricultura ecol6gica; e 8.
politicas de controle da natalidade visando estancar o
crescimento demografico, reduzindo a pressao sobre a
utiliza9ao de recursos naturais.
Ap6s estes esclarecimentos podemos dizer que:
"o ecologismo prop6e um novo sistema de
valores p6s-materialistas sustentado no
equilェbrio ecol6gico, na justi9a social, na
nao-viol己ncia ativa e na solidariedade com as
gera9es futuras." (Viola e Leis, 1991:37)

E, tamb6m que:

"Fundada em principios de coopera9ao,
autonomia e descentraliza9ao, a nova era
anunciada pela ecologia se constr6i a partir
do pequeno, do feminino, do pacifismo e do
respeito a natureza." (Cardoso, 1991:115)
Nessa constru9ao de um novo modelo social,
id6ias-chaves contendo novos significados sao construidas
pelo ecologismo para o deciframento do mundo atual. Ja
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comentamos a passagem da dicotoinia liberdade/opressao para
a antinomia vidajmorte, expressando, ao nosso ver, a
compreensao totalizante do momento hist6rico pelo qual
passamos ・
Outra expressao que aparece

de

forma

significativa 6 a id6ia de descentraliza9ao, que se op6e a
excessiva concentra9ao de poder de decisao na mao do Estado
e/ou de grandes grupos econ6micos. Estes, em termos sociais
e politicos, mostraram-se ineficientes.
Desenvolvimento sustentavel 6 um termo complexo e
de mui七as in七erpre七a96es ．

ー A par七it do rela七6rio do

Seminario "A Sociedade Brasileira na Conferencia das Na96es
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio/92",
realizado pela Comissao de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias da

Camara

coordena9ao do Dep. Fabio

dos Deputados, sob

Feldmann

destacamos como

principios basicos orientadores dessa id6ia: a) efici6ncia
energ6tica; b) natalidade no nivel de reposi95o; c)
tecnologias limpas; d) controle total de qualidade; e)
democracia baseada simultaneamente no princ ェpio da equidade
social e da eficiencia de gestao.
Mais do que isto, este conceito procura
incorporar valores 6 ticos como humildade, solidariedade,
felicidade do homem como objetivo final. Ja na questao
econ6mica devem ser incorporados em sua contabilidade os
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recursos naturais e a degrada9ao ambiental, entre outras
coisas.
O objetivo a ltimo do desenvolvimento sustentavel
6a conviv6ncia harm6nica de todas as formas de vida.
Al6m disso, com o desenvolvimento do movimento
ecol6gico surge o conceito de biodiversidade, ou seja, a
manuten9ao da variedade das esp6cies, em contraposi9ao a s
propostas de limita9ao, redu9ao e sele9ao de plantas,
animais e at6 homens.
Para que o paradigma emergente tenha sucesso,
desenvolveram redes de informa96es, auxilio m丘tuo, trocas,
compra e venda, etc., procurando superar o bloqueio
"natural" encontrado no modo de produ9ao dominante.
Eis ai, pois, algumas id6ias-chaves - certamente
existem outras - que orientam e estruturam este novo
paradigma que vem sendo construido no meio social.
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Quadro 2 - Diferentes propostas exいtentes no mov血ento
ecol6gico. U皿a indica9'o de organograma ・
ECO-FUNDANENTAL工 STA可
加CO-SOC工ALェSTAS1

E
C

「EORェA POLlT工C尋一

I

O

ECO-REALェSTAS

L

厄CO-CAP工TALェSTA司

O
GI

エ

ー争MB工ENTALェSMO CONSERVAC工ON工争TAl
頭O RADェCAL ou A頭O1 pェRETAl

S
M

HPRATェCASj

o

OLェT工CA VERD可
ECO-CANPONES]
ECO DE A9AO GLOBA旦

Como

um dos ramos associados ao ecologismo

interessa-nos ressaltar aqui a Agz'icultura Ecol6gica,
tamb6m caracterizada como alternativa, organica ou
biol6gica.
Segundo Lutzenberger (1985:73-4), o nome
agricultura ecol6gica 6 o mais apropriado para designar
esta proposta de produ9ao alimentar. Nao seria correto
afirmar, segundo este autor, que 6 alternativa, pois uma
proposta ainda mais tecnocratica e destruidora pode tamb己m
ser alternativa a convencional. Tampouco 6 apropriado se
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afiriiar que ela 6 organica ou biol6gica, pois "tudo o que
tern a ver corn a vida, inclusive a morte,6 biol6gico."

Para Lutzenberger, a agricultura ecol6gica
"partindo de uma visao sisternica ou unit ria,
i to 6 , urna visao de conjunto, na qual a
DrotDriedade aqrlcola 巨 marcada como uma
unidade funcional, um organismo, por assim
dizer, sabe que a fertilidade do solo e a
sade das plantas sao It9toref モnsep,r?ye授・
Portanto, a preocupa9ao runaarnentai ao
agricultor ecol6gico 6 manter e melhorar
C6nstan七ernen七e a fer七ilidade na七ural do
solo." (1985:74)
E patente que es七e au七or privilegia
fundamentalmente a conserva9ao da vida do solo, atrav6s das
mat6rias organicas. Diz ele: "num solo ecologicamente
manejado, nao ha perdas de micronutrientes e praticamente
nao se conhecem problemas de car己ncia de microelementos."
(Lutzenberger, 1985:74)
Uma das preocupa96es da agricultura ecol6gica 6
produzir alimentos "saudaveis", eliminar da lavoura os
elementos nocivos a natureza, a terra e aos homens. Entre
estes elementos estariam os agrot6xicos (inseticidas,
fungicidas, herbicidas e outros).
Al巨m disso, existe nessa proposta uma preocupa9ao
corn

a reeduca9ao dos agricultores, nao apenas em sua

pratica agrェ cola corno no seu relacionamento de um modo
geral corn o meio ambiente que o cerca.
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Neste trabalho salientaremos algumas dessas
vertentes: organica, biodinamica, biol6gica, permacultura,
natural, regenerativa e biotecnologia tropical. Estas
propostas ser5o melhor explicadas no capitulo IエI, ponto

3.2.1.
Viola (1987:78-9), em outra perspectiva, destaca
no movimento ecol6gico mundial, sob o prisma da teoria
pol tica,

quatro

grandes

grupos:

os

ecologistas

fundamentalいtas, os eco-goc垣listas, os eco・・caP italistas e
os ecologistas realistas.
Os ecologistas fundamentalistas t己m uma heran9a
anarquista-niilista, de horizontes bastante pessimistas, e
acreditam na constru9ao de uma sociedade ecol6gica
alternativa na periferia da sociedade materialista,
desconsiderando as possibili.dades de transforma9ao global
da sociedade.
Os eco-socialistas, por sua vez, sao favoraveis
a uma ruptura com a sociedade capitalista segundo o
referencial normativo da estatiza9ao ampla do sistema
produtivo, a ser gerldo atrav6s de planejamento
participativo centralizado. Sao herdeIros do legado do
socialismo revolucionario-democratico.
Ja a posi9ao ec6‘ーcapitaユista argumen七a a favor do
mercado como alocador de recursos, a ser disciplinado por
um Estado que opera como guardiao ecol6gico da sociedade,
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sendo compativel corn o predomェnio da grande propriedade
oligop6lica. E herdeira da

social-democracia, do

liberalismo e do conservadorismo social.
Esta linha de pensamento esta referenciada em
autores como Arist6teles, um precursor no que diz respeito
a separa9ao do homem da natureza, e Descartes, que
filosoficamente - 6 o marco inicial dos processos
anal工 ticos predominantes na sociedade atual.
Por 丘1七irno, os ecoユogistas realいtas apos七am na
possibilidade de transforma9ao da sociedade a partir da
constru9ao e desenvolvimento de um movimento ecol6gico
rigido nos princェpios e flexivel na intera9ao com a
sociedade. O referencial normativo 6 um sistema s6cioecol6gico radicalmente diferente do capitalismo e do
socialismo, baseado na pequena propriedade privada e na
propriedade cooperativa corn autogestao do sistema produtivo
e e nfase no Estado de nivel local como alocador de
recursos.
Al6m disso, identificamos esta proposta a da
Cooperativa Ecol6gica Coolm己ia, corno veremos adiante.
Por outro lado num estudo posterior, Viola e Leis
(1991:44-5) destacam outros cinco grandes setores,
referente ao ecologismo, no panorama internacional: o
amb lental isrno-conservacいnista, o ecologismo radical ou de
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a9ao direta, a p0lItica verde, o ecologismo campon6s e o
ecologismo de a9ao global・
o 4皿bienta"g鱗o・・ conservacion畑ta "busca a
preserva9ao e a recupera9ao do ambiente em compatibilidade
com o sis七ema capi七ails七a.''
o

ecologismo radical "ataca igualmente os

sistemas capitalistas e socialistas em seus pontos mais
vulneraveis, desde uma perspectiva de interpela9ao da
consciencia das massas." E se expressa em organiza96es como
o Greenpeace.
A politica verde aponta "para a participa9ao na
arena parlamentar (local, estadual, nacional e
supranacional), tendo como objetivo ecologizar a cultura
polェtica." Como exemplo terェamos o Partido Verde Alemao e o
iniciante Partido Verde brasileiro.
O ecologismo campon6s "valoriza os sistemas e
modos de v・ida rurais, com vistas a um desenvolvimento de
tecnologias apropriadas, de baixo impacto ambiental,
baseado em redes comunitarias." Como exemplos teriamos as
comunidades indigenas e comunidades experimentais, bem como
ー podemos acrescentar - projetos agrェcolas de cunho
ecol6gico.
Ja o ecologismo de a9ao global possui uma forte
base cientifica, "orientado para a moderniza9ao planetaria
em termos de diagn6sticos e de prospec9ao de alternativas
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(...) sia a9ao esta predominantemente dirigida a
influenciar decis6es (nao apenas pol工 ticas) em diversos
nェ veis". Este setor busca agir no sentido de influenciar as
a96es do Estado e das grandes corpora96es. Sao exemplos, o
Clube de Roma e o Woridwatch Institute.
Ja no que diz respeito a s analises te6ricas
sobre o movimento ecol6gico, Viola (1991:2-4) constata que
elas se concentram em tres abordagens principais: grupo de
interesses, o novo movimento social e o movimento
hist6rico.
No primeiro enfoque, utilizado principalmente nos
Estados Unidos, o ainbientalismo 6 um grupo de interesses
como outros no sistema politico, como relevancia apenas nas
organiza96es ambientalistas nao-governamentais, e que
disp6e de recursos diretos para influenciar o sistema
pol工七 ico.
O ambientalismo como novo movimento social "foi
desenvolvido principalmente na Europa Ocidental por autores
neomarxistas.. .ou radicais ecologistas." Neste enfoque, as
transforma96es na estrutura social,
"t6m' favorecido a emerg6ncia de novos
movimentos sociais(...) que questionan o
sistema capitalista partindo de uma
orienta9ao
valorativa
diferente
dos
movimentos sociais tradicionais, com 己 nfase
na qualidade de vida e na descentraliza9ao."
(Viola, 1991:2)
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O novo movimento social "assume a crise da ordem
social e 七em um for七e e expiエci七o con七e丘do normativo ・ ’'Es七a
perspectiva "da relevancia ao setor ideologicamente radical
do ambientalismo."
Ja o ainbientalismo como movimento hjst6rico se
fundamenta na cren9a de que
"a civiliza9ao con七emporanea 6 insus七en七avel
no m6dio e longo prazo- devido a quatro
fatores principais: crescimento populadional
exponencial, &eple9ao da base de recursos
naturais, sistemas produtivos que utilizam
tecnologias poluentes e de baixa eficiencia
energ6tica, e sistema de valores que propicia
a expansao ilimitada do consumo materIal."
(Viola, 1991:2)
Para Viola, o movimento hist6rico da importancia
as organiza96es nao-governamentais e grupos comunitarios
ambientais, enfatizando a constru9ao de redes com outros
atores sociais.
Es・ se panorama do movimento ecologista e de suas
interpretag6es mostra que o mesmo 6 desordenado e de
dificil visualiza9ao, tamb6m porque "os problemas colocados
pela ordem global da biosfera sao complexos e
mul七itace七ados,

e

necessitam

de uma abordagem

interdisciplinar, intercuItural" (Viola e Leis, 1991:41)
Mas o ecologismo 七em como m6rito romper com
"a id6ia de '丘nico caminho', afirmando que
nao existe uni 丘 nico modo racional de encarar
o desenvolvimento, mas unia pluralidade de
estrat6gias entre as quais cada comunidade,

53

cada sociedade, cada regiao do planeta faz
op96es em fun9ao de cr 比6rios 七6cnicos,
econ6micos e tamb6m sociais e culturais."
(Viola e Leis, 1991:39)

A complexidade e a globalidade dos problemas
sociais e ambientais gera a necessidade de analisar a
realidade atrav6s de enfoques transdisciplinares, criando
uma demanda de integra9ao e de produ9ao de novos
conhecimentos t6cnicos-cientェ ficos (Bunn, 1989:8-10).
2.2.1 0 Desenvolvimento do ecologismo no Brasil
Para o Brasil, Eduardo Viola (1987 e 1991)
distingue duas grandes fases no desenvolvimento do
ecologismo: a primeira, de den丘ncia e conscientiza9ao
politica, vai do periodo de 1974 at6 1986; a segunda, de
institucionaliza9ao e desenvolvimento sustentavel, come9a
em. 1987.
E importante salientar que, antes desse periodo
de a96es coletivas, houve atitudes isoladas, como no caso
de Henrique Roessler, que em 1950, no Rio Grande do Sul,
funda a Uniao Protetora da Natureza, que teve vida curta.
Contudo, como veremos adiante, retomando a luta de
Roessler, em 1971 6 criada a Associa9ao Gaucha de Prote9ao
ao Ambiental Natural (AGAPAN).
Al6m disso, outro procedimento solitario
aconteceu em 1958, no Rio de Janeiro, onde foi criada a
Funda9ao Brasileira para a Conserva9ao da Natureza (FBCN),

54

que se mant6m at6 hoje, estando vinculada a Uniao
Internacional para a Conserva9ao da Natureza (fundada na
Sui9a, em 1947). E tem como objetivo trabalhar em prol da
conserva9ao da fauna e flora, particularxnente daquelas
esp己cies amea9adas de extin9ao (Viola, 1991:6)
2.2.1.1 0 perェodo de denancias e conscientiza9ao pol工tica
Nesta primeira fase, Viola (1987:87-102)
caracteriza tres periodos no desenvolvimento do ecologismo:
o ambientalista, o do ecologismo em transi9ao e a op9ao
ecopolitica.
O estagio ainbientalista (1974-1981) inaugura a
entrada em cena da questao ecol6gica e 6 caracterizado por
um movimento de denロncia da degrada9ao ainbiental nas
cidades e pela cons七1七Ui9ao de comunidades l・Ul・ais
alternativas.
No movimento de den丘ncias cristalizam-se as
atua96es das associa96es que investem contra ind丘strias
poluidoras, a especula9ao imobiliaria que dilapida o
patrim6nio hist6rico-arquitet6nico, entre outros. SaO
defendidas a preserva9ao de a reas verdes ou a cria9ao de
parques ou a reas de preserva9ao ecol6gica, entre tantas
outras lutas.
"Geralmente, nesta fase, a eficacia das lutas
ecologistas 6 muito baixa em termos de ganhos
precisos,
mas
6
significativa
se
considerarmos a ecologiza9ao da mentalidade
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de ..contingen七es qual比a七ivamen七e impor七an七es
da popula9ao." (Viola, 1987:90)
Podemos fazer uma refer己ncia a atua9ao da AGAPAN
ー Associa9ao Ga丘cha de Prote9ao ao Ambiente Natural -, que
foi fundada em 1971, possuindo uma forte influ6ncia como
movimento social no Estado do Rio Grande do Sul, e que teve
um papel pioneiro no Brasil e na Am6rica Latina.
As comunidades altex・nativas rurais 七em seu inェc加
a partir de meados dos anos 70, reunindo jovens,
provenientes das cidades, que tiveram uma "rapida e
traumatica passagem pela esquerda na segunda metade dos
anos 60", ou que nao tiveram nenhuma participa9ao pol tica.
"Ambos tem uma forte rejei9ao a s atividades pol工ticas'"
(Viola, 1987:91).
Para Viola, "Trata-se de uma subcultura de
resistencia ao novo padrao social dominante na juventude
que valoriza a integra9ao a milagres econ6micos e o
abandono dos sonhos de transforma9ao social." Este
movimento recebe influencia do movimento da contracultura
norte-americana.
"A maioria das comunidades caracterizou-se
pela sua instabilidade e fragilidade
organizacional: alta rotatividade de seus
membros, dificuldades para estabelecer regras
de conviv己ncia, dificuldades para tornar-se
auto-suficientes. (Viola, 1987:91-2)
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A fase ambientalista gerou varias lideran9as corn
proje9ao internacional, corno Jos己 Lutzemberger, Fernando
Gabeira e Sebastiao Pinheiro, criando urn novo patamar de
debates no movimento ecol6gico brasileiro.
E neste periodo que a Coolm6ia tern seu inicio ela surge em 1978 -, tendo entao urna atua9ao ainda fraca
enquanto movimento de den丘ncia e participa9ao comunitaria.
Suas atividades iniciais sao a compra e venda de produtos
de origem rural no rec己m criado entrepos七o, mostrando
assim, ja de inicio, sua forte vincula9ao corn o meio rural.
No periodo 1982-1985 ha o movimento caracterizado
por Viola corno ecologismo em transi9ao, em que se observa
um processo de politiza9ao progressiva do movimento
ecol6gico den七ro do con七ex七o da aber七ura p01工七ica
brasileira.
Aiflda assim, o ecologismo, diferentemente de
outros movimentos sociais (novo sindicalismo, comunidades
eclesiais de base, feminismo, etc.), interveio apenas
tangencialmente na luta politico-eleitoral de 1982. Somente
um setor minoritario apoiara candidatos que levantam
bandeiras e col6gicas.
O segundo momento de envolvimento politico das
associa96es ecol6gicas acontecera no come9o de 1984, por
ocasiao da campanha por elei96es diretas para presidente.
Varias discuss6es travadas anteriormente, mais precisamente
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em 1982, sao reativadas, e um nova concordancia de opini6es
vai-se

constituindo no movimento: a defesa do meio

ambiente 6 vinculada aos problemas da organiza9ao do poder
e da propriedade na sociedade global.
Em 1985 cria-se um consenso no movimento
ecol6gico dos estados em que existe uma estrutura basica
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais) sobre a necessidade de int叫rvir
no Congresso constituinte a ser eleito. Isto leva a cria9ao
da Coordenadoria Interestadual Ecologista para a
Cons七1七uinte (C工EC).
Varias transforma96es ocorreram no movimento
ecol6gico no perェodo de 1982-85. Fundamentalmente houve uma
mudan9a no padrao de atua9ao do ecologismo: "o movimento de
pura denuncia foi sendo substituェ do pela formula9ao de
estrat6gias que levaram em considera9ao fundamentalmente a
eficacia pontual da luta." Em conseqU6ncia, houve uma
mudan9a qualitativa na opiniao p丘blica: a maioria da
popula9ao medianamente informada passou a considerar com
seriedade a crise ecol6gica・ e a atua9ao ecologista. Isto se
refletiu tamb6m nos meios de comunica9ao de massas,
aumentando o espa9o dedicado a questao do meio ambiente na
imprensa escrita e na televisao.
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Nesse perlodo, a Coolm6ia estruturava-se interna
e externamente, apoiando,

mesmo que timidainente, as

manifesta96es de cunho ecol6gico.
A op9ao ecopolitica ， 七erceira e七apa, def lagrada
em 1986, traz uma intensa movimenta9ao no ecologismo, com a
perspectiva de interven9ao no processo constituinte e
posteriormente com a participa9ao dire七a nos piei七os
eleitorais atrav6s do Partido Verde (?V) ou, mais
intensamente, dos militantes ecol6gicos inseridos no
Partido dos Trabalhadores (PT).
Em fevereiro de 1986 realiza-se o segundo
encontro da CIEC com representa9ao dos seis estados do sulsudeste. Nesse encontro estabeleceram-se parametros gerais
da platafQrma ecologista nacional para a Constituinte,
entre os quais: ecodesenvolvimento, pacifismo, qualidade de
vida, fun9ao social e ecol6gica da propriedade, justi9a
social, democracia participativa, reforma agraria
ecol6gica, descentraliza9ao e democratiza9ao do sistema de
comunica9ao de massas, educa9ao ambiental generalizada.
Neste encontro a Cooperativa Coolm6ia participou, mandando
representantes.
O terceiro e quarto encontros da d工EC fracassam
na tarefa a que se tinham proposto no segundo encontro: o
de "realizar um debate te6rico em profundidade sobre os
fundamentos de Ecologia Pol工tica com o objetivo de elaborar
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uma plataforma extensa e precisa para a constituinte"
(Viola, 1987:101-2)
Em janeiro de 86 havia sido fundado o Partido
Verde (PV) no Rio de Janeiro. Em coliga9ao com o Partido
dos Trabalhadores (PT), o

PV

lan9a como candidato a

governador o jornalista Fernando Gabeira. Em mar9o 6
fundado o PV em Santa Catarina.
Para o Congresso Nacional Constituinte, o
movimento ecol6gico consegue eleger parlamentares de
diversos partidos, comprometidos com suas propostas. Ja no
processo eleitoral municipal, em 1988, ha um avan9o
significativo no n丘mero de candidatos eleitos com propostas
ecol6gicas.
De uma maneira geral, nos varios estagios da fase
de den丘ncias e conscientiza9ao politica, tamb6m denominada
Fundacional,
"dominou no ambientalismo brasileiro uma
definicao estreita da problematica ambiental
aue o restrinqiu, basicamente, a comDater a
a poiar a preserva9ao ae
ooluicao e
ecossistemas naturais. A questao ca aepie9ao
e totencial uso racional ctos recursos
naturais esteve praticamente ausente no
trabalho do ambientalismo brasileiro" (viola,
1991:12).
Al6m dessas conclus6es sobre a fase fundacional,
Viola (1991:12-3) salienta qje existem, interreladionadas,
duas quest6es cruciais para o desenvolvimento do
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ambientalisnio no Terceiro Mundo: a justi9a social e o
desenvolvimento econ6mico.
Quanto a questao da justi9a social houve grandes
mudan9as no periodo de 1971 a 1986. Um setor significativo
do ambientalismO passou a dialogar com entidades
classistas, sindicatos, movimentos comunitarios e outros,
com o in七Ui七o de a七uar em conjun七o nos se七ores populares
para lutar por condi96es dignas de sobreviv色ncia
(saneamento basico, por exemplo), interagindo na constru9ao
ou manuten9ao de um ambiente social e ecologicamente
equilibrado.
Ja na questao do desenvolvimento econ6mico, "a
ingenuidade e a ignorAncia predoininarain no ambientalismO
brasileiro durante a fase fundacional." Falar e pensar
sobre economia era algo muito dif 工 cil aos ambientalistas.
Nesse sentido, integrar com as ci己ncias econ6micas 6
necessario para introduzir novos conceitos, elementos e
modos de perceber a produ9ao, o consumo e a distribui9ao de
bens.
2.2. 1.2 Da 工nstitucionaliza9aO ao desenvolvimento
sus七en七aye1
Nesta segunda fase do desenvolvimento do
ecologismo no Brasil, a principal mudan9a se sucedeu sob
duas dimens6es: "1. a emerg白ncia de novas organiza96es com
um perfll profissional, corpo t6cnico e administrativo pago
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pela organiza9ao. "E, tamb巨m, "2. a profissionaliza9ao
parcial de um setor das assQcia96es que tinham sido
previamente amadoras." (Viola, 1991:14-24)
As organiza96es profissionais t6m como obje七ivo
central a conserva9ao de uma a rea geografica especifica ou
a restaura9ao do ambiente danificado. Os recursos
financeiros prov己m de organiza96es do Primeiro Mundo,
doa96es de membros com alto poder aquisitivo e de agencias
governamentais brasileiras. Estas entidades t己m grande
influ己ncia sobre as ag邑ncias estatais de meio ambiente,
empresarios e o Legislativo. Como exemplos, Viola cita:
S.O.S Mata Atlantica, FUNATURA, Greenpeace Brasil, e
ou七ros.
Ja as organiza96es se皿1-profissionais es七ao em
reciclagem em seu estilo de atua9ao, debatem-se em quest6es
internas e praticas cotidianas. A rela9ao com entidades
internacionais 6 vista com reservas, "ja que implica em
abandonar parte da independ6ncia a que tradicionalmente
estavam acostumados." Ficam, com isto, em desvantagem na
capta9ao de recursos em rela9ao a s entidades profissionais.
Como exemplo, temos: a UrUao Protetora do Ambiente Natural
(RS), AGAPAN (RS), OェKOS (SP), COOVIDA (RJ), etc.
Segundo Viola, mais ou menos 90% das associa96es
ambientalistas localizam-se nas regi6es sul e sudeste. O
centro de gravidade que estivera localizado no Rio Grande
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do Sul, na fase furidacional, desloca-Se para Sao Paulo, na
fase posterior. De qualquer maneira, o ambientalismo esta
presente em todas as grandes e m6dias cidades do sulsudeste, sendo que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina
dissemina-se tamb6m em cidades pequenas.
As influencias do movimento ambientaliSta foram
percebidas em varias a reas, como nas poUticas das ag6ncias
estatais, nas universidades e institutos de pesquisa, que
passaram a abordar a problema七ica de forma
interdisciplinar, e mesmo num reduzido grupo de
empresarios. Poderlamos acrescentar ainda as cooperativas,
tanto grandes (COTRIJUl, COTIA) quanto pequenas (COOLNE工A,
COONATURA), os agricultores e a popula9ao em geral - esta
mesmo que de forma ainda nao totalmente esclarecida.
Sera somente a partir de 1990 que o debate
ainbiental no Brasil incorporara a problematica do
desenvolvimento econ6mico. Este debate se polariza entre
tres diferentes posi96es: a estadista, a comunitaria e a de
mercado.
Para a primeira 6 o Estado, para a segunda 6 a
comunidade 'e para a terceira 6 o mercado que "deve ser o
locus

privilegiado de um desenvolvimento social e

ambientalmente sustentavel" (Viola, 1991: 23)
A passagem da luta pela prote9ao ambiental para o
eixo do desenvolvimento sustentavel "deve ser colocada num
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contexto de defasagem entre nェveis do discurso, do
comportamento individual e da polェtica pablica." No
discurso, a questao ambiental 6 clara e estabelecida. Ja os
comportamentos individuais "estao muito aqu6m da
consci色ncia ambiental presente no discurso." Sao poucas as
pessoas que conseguem conciliar o discurso com a pratica.
Ja as pol ticas p丘blicas estao "a meio caminho
entre um discurso-legisla9ao bastante ambientalizados e um
comportamento individual-social bastante predat6rios."
Enfim, ha ainda muitos e diferentes caminhos a
serem trilhados na busca de um equilェbrio entre o discurso
e a pra七ica.
2.2.2 No Rio Grande do Sul
Segundo Alfonso (1988:4) o Rio Grande do Sul 6 um
Estado que apresenta elevado nェvel de conscientiza9ao
ecol6gica. Esta se evidencia de forma pioneira, ja em 1939,
com Henrique Roessler, que lutou contra atividades
predat6rias de ca9adores, pescadores, madeireiros e incendiarios. Em 1950 ele funda em Sao Leopoldo (interior do
RS) a Uniao Protetora da Natureza. Posteriormente,
retomando sua luta, um grupo de ecologistas cria a
Associa9ao Ga6cha de Prote9ao ao Ambiente Natural (AGAPAN),
em 1971, tendo a frente Augusto C6sar Carneiro e Jos6
Lutzenberger - este ganhador do premio

"The Right
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Livelihood Award", tamb6m

chamado "Premio

Nobel

Alternativo", em 1988. Outro m6rito que lhe 6 atribuido 6 o
de tornar a Riocell, empresa sediada no municipio de
Gualba, no Rio Grande do Sul, "a mais limpa, bela e menos
poluidora fabrica de celulose do mundo." (Alfonso, 1988:4)
A cria9ao da AGAPN 6 um marco na hist6r 垣
ga丘cha, pois ela 6 a primeira associa9ao ecologista do
Brasil e da Am6rica Latina, sendo um dos expoentes da lutas
ecol6gicas no estado e no pa ェ s. (VIOLA, 1987:87)
E importante evidenciar que na AGAPAN, desde sua
funda9ao, a questao dos agrot6xicos tem recebido evidente
prioridade,

conseguindo respaldo da opiniao pablica e

culininando com a aprova9ao da primeira lei estadual sobre
agrot6xicos, em 1983 (Viola, 1991:9). E interessante
lembrar que por um bom periodo de tempo a AGAPAN e a
COOLM豆IA dividiram o mesmo espa9o f エ sico, dai surgindo・ uma
forte liga9ao entre os membros das duas entidades e, em
muitas lutas, uma atua9さo em comum.
Almeida, num outro enfoque, salienta que o
movimento conservacionista,
"cresceu muito na一 d6cada一 de 70, aproveitando
uma das escassas .formas de protesto perinitiaa
pelos governos militares aa epoca,. tenao ate
.importancユa
sua
a
transcendido
conservacionista (...) neste per ェodo (197679), face a sua atua9ao, a AGAPAN contribuiu
para a funda9ao de varios n丘cleos e
associa96es da luta ambiental no interior do
Estado, tendo, atualmente, cerca de 40
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entidades desse tipo no Rio G3ande do
Sul."(Almeida, 1989:123)
Em Porto Alegre ja existiram mais de 15 entidades
ligadas a prote9ao do meio ambiente. Entre elas ressaltamos
a Associa9ao Democratica Feminina Ga丘cha - Amigos da Terra
ー ADFG, que em 1980 criou o seu departamento de ecologia;
Em nome do Amor a Natureza (1981); Grupo Uniao pela Vida
(1983);; Movimento Pr6-Ecologia (1984). No interior do
Estado ha tamb6m um n丘mero expressivo de entidades que
desenvolvem intensas atividades, como: a Uniao Protetora do
Ambiente - UPAN, de Sao Leopoldo - cujo presidente, Carlos
Cardoso Aveline 6 reconhecido a nェvel nacional e
internacional; a ASCAPAN - Associa9ao Canoense de Prote9ao
ao Ambiente Natural (1979), de Canoas; o Movimento Irmao
Sol - Irm Lua (1981), de Santa Maria; o Grupo Ecol6gico
Quero-Quero (1985), de Canoas; o Grupo Ecol6gico Queremos
Gente (1985), de Gravatal, entre outros (Almeida,
1989:123). Outra entidade criada mais recentemente foi a
Funda9ao Gala (1987), que atua na a rea de assessoramento em
meio ambiente, produ9ao ecol6gica,

agroecologia e

preserva9ao das esp6cies. Tem atua9ao a nivel nacional e
foi fundada por Jos6 Lutzenberger.
Na a rea politico-partidaria, na capital do
estado, foram eleitos em 1987, pelo Partido dos
Trabalhadores, dois militantes da AGAPAN, s6cios da
Coolm6ia e ativistas do movimento ecol6gico: Gert Schinke,
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que fez sua campanha

coin

criatividade, utilizando uma

bicicleta e panfletos, gastando muito pouco e demonstrando
que pol tica pode ser feita corn parcos recursos e bastante
inventividade; e Giovani Gregol que se utilizdu de giz
colorido para "pixar" a cidade, como uma forma ecol6gica de
fazer propaganda eleitoral. Na secretaria do meio ambiente
da cidade (administrada pelo PT) esta o ecologista Caio
Lus七osa.
2.2.3 Perspectivas Futuras do movimento ecol6gico
Viola e Leis (1991:48-50) trabalham corn quatro
perspectivas futuras do movimento ecol6g ico, como salda da
desordem global da biosfera:Continuidade desequnjbrante,
eco-autoritariS皿o, centralismo ecol6gico gユobal co皿 autoー
organiza9ao dernocratica local e auto-eco-organiza9ao
global.
A continuidade deseguuibrapte ''implica um
fracasso total do ecologismo, e um avan9o acelerado na
dire9ao de uma catastrofe ecol6gica planetria que tera um
extraordinario custo fisico, biol6gico e antropossocial." E
considerada pelos autores como urna alternativa pouco
devido a consci ncia Gcol6gica que se

provavel,
intensifica.

A perspectiva eco-autoritaria, "sup6e uma lenta e
limitada capacidade de aprendizado da humanidade, incluindo
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o

fracasso do papel organizador e o sucesso do papel

conscientizador do ecologismo." Essa perspectiva 6 muito
provavel de acontecer se houver uma dissocia9ao entre a
desordem ecol6gica, de um lado, e os problemas de injusti9a
social e explosao demografica, de outro.
o

terceiro cenario, o centralismo ecol6gico

global, "sup6e uma combina9ao entre um sucesso
organizacional, parcial, do movimento ecol6gico, e o
estabelecimento de controles globais seletivos por uma
tecnocracia." Nessa perspectiva o aprendizado humano nao
seria suficientemente rapido, exigindo medidas de restri9ao
e coer9ao ecol6gicas aos sistemas produtivos e modos de
vida. Para os autores esse 6 o cenario mais provavel de
acon七ecer.
Como 丘 ltima perspectiva, a auto-eco-organiza9ao
global, "sup6e um sucesso total do papel organizador do
ecologismo e implica numa ruptura radical em rela9ao a s
tendencias atualmente existentes." Nesse cenario haveria
uma conten9ao demografica, diminuindo a popula9ao
planetaria, dando mais espa9o para as outras esp6cies;
haveria tamb6m a extin9ao dos

estados-na9ao e sua

substitui9ao por uma federa9ao mundial de bio-regi6es
autogeridas. Esse futuro, segundo os autores 6 praticamente
impossivel de acontecer, tendo valor enquanto referencial
normativo do ecologismo. Certamente poder ェamos dizer que
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esta 6 uma das utopias da Coolm6ia, que esta proposta povoa
o imaginario dos seus integrantes.
Todas essas perspectivas refor9am a percep9ao da
grave crise pela qual o mundo passa. Ha uma necessidade
premente de mudan9as mais radicais, sendo que sao varios os
sujeitos que estao buscando a realiza9ao de seus projetos.
Ja nao existe apenas uma solu9ao e um caminho a ser
seguido. A pluralidade deve ser vista como uma proposi9ao
viavel.
Neste sentido, cabe lembrar dois importantes
encontros que ocorreram simultaneamente em junho de 1992,
no Rio de Janeiro. O primeiro - a Confer6ncia das Na96es
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD),
conhecida tamb6m como Eco-92, reuniu 180 chefes de na96es
com o intuito de elaborarem estrat6gias de a9ao a serem
implantadas nos pr6ximos anos para um desenvolvimento
global menos agressivo com o meio ambiente, menos poluidor
e destrui-dor do planeta, conhecido tamb6m como
desenvolvimento sustentavel (nao agressao ao meio ambiente
e nao esgotamento dos recursos disponiveis)
O segundo encontro - o F6rum Global - a grupou
mais de mil organiza96es nao-governamentais, as ONGs. Estas
diferentes entidades, representando a sociedade civil,
buscaram - al6m de de-baterem todos・ os assuntos da
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Conferencia Oficial - buscaram influenciar nas decis6es da
CNUMAD.
Esta Confer己ncia buscou, ao nivel mundial,
organizar e direcionar futuros comportamentos no sentido de
preservar a vida no planeta, ai incluindo o homem.
Pode-se dizer que, de certa forma, este encontro
vem tamb巨m a acelerar a conscientiza9ao planetaria sobre os
riscos que estamos vivendo se continuarmos com este padrao
de desenvolvimento. Cabe., contudo, agora, a cada um e a
todos, seja civil ou estatal colaborar no sentido de
reverter e redimensionar este desenvolvimento.
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CAPiTULO 3.CAMPESェNATO E A PRODU9AO RURAL ECOLOGェCA

E ste segmento do trabalho tem por objetivo trazer
a cena o debate sobre a manuten9ao no campo do pequeno
produtor rural, com mao-de-obra familiar. Mais do que isto,
procura sustentar a id6ia de que a agricultura - seja em
pequena ou larga escala - ainda mant6m sua especificidade
enquanto atividade produtiva porque a tecnologia at6 agora
nao conseguiu romper com o ciclo biol6gico natural das
plantas e animais que servem de alimento ao homem e de
mat6ria prima para a produ9ao e processamento industrial.
Em contrapartida a essa tend6ncia, que vem se
acelerando, o movimento ecol6gico busca suas pr6prias
propostas alternativas ao modelo agricola tradicional e/ou
modernizante. E uma busca no sentido de preservar a
biodiversidade da agricultura, bem como de manter o homem
no campo. Nao ha um s6 caminho para este "novo" modelo
agricola, varios sao os projetos que se apresentam,
advogando praticas diferenciadas, lutando para conquistar
novos espa9os.
Procuraremos tamb6m neste capitulo apresentar de
modo global as perspectivas futuras para a agricultura.
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3.1 0 debate cl邑ssico sobre a perman6ncia do pequeno agriー
cultor no meio rural
Muito se discutiu na sociologia sobre a
permanencia/desintegracaO da pequena produ9ao familiar
rural no sistema capitalista. Esse debate remete a L己nin,
Kau七sky, Chayanov e Tepich七・
Trabalharemos sobre este tema atrav6s da
contribui9ao de Abramovay (1990), que em sua tese de
doutoramento retoma aqueles pensadores e suas contribui96es
para o deba七e ・
Abramovay questiona o fato de muitos
pesquisadores procuraram na obra "O Capital", de Marx, um
conceito de campon色s. Segundo o autor 6 uma va tentativa,
porque Marx nao define, em nenhum momento, o campon邑s. Para
Marx, s6 existiam tres classes: a burguesia, o proletariado
e os senhores de terras. O 丘 nico problema referente a terra
que pode ser encontrado em Marx 6 o da forma9ao da renda
fundiaria e sua apropria9ao por uma classe "cuja existencia
justifica-se no plano te6rico pelo monop6lio exercido sobre
um elemento produtivo que, por defini9ao, nao entra no
circuito de reprodu9ao das mercadorias". (Abrarnovay,
1990:9-11).
Ja os autores classicos p6s-Marx devem ser vistos
dentro de seu contexto hist6rico, de suas lutas e de suas
perspec七ivas poll七icas・
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L倉nin deve ser compreendido por sua luta politica
contra o Czarismo e uma burguesia emergente e d6bil. Mais
do que isto, 6 central em sua constru9ao a possibilidade de
conquistar o poder, implantando o projeto de uma sociedade
comunista.
Dentro da linha marxista, se consagrou a
perspectiva de que o processo hist6rico se encaminharia
para uma polariza9ao en七re proprie七arios de

七erra e

assalariados rurais. L6nin vaticinava o desaparecimento da
pequena propriedade familiar a menos que fosse realizada a
uniao entre proletarios urbanos e pequenos camponeses.
Certamente a nova ordem econ6mica emergente, o capitalismo,
se instauraria, desterrando os agricultores e subjugando os
operarios do meio urbano.
A preocupa9ao politica de L6nin era unir essas
duas "classes", criando uma frente contra o capitalismo,
que entao avan9ava aceleradamente por toda Europa e
inevitavelmente triunfaria, tamb6m na R丘ss'ja. Com a uniao de
camponeses e operarios, a resist6ncia e 'a tomada de poder
seriam possェveis e, com isto, a fase capitalista seria
contornada, com a sociedade atingindo diretamente o que era
consideradQ um estagio posterior, o comunismo.
Kautsky, por outro lado, procura mostrar a
superioridade da grande explora9ao capitalista sobre a
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pequena propriedade rural familiar. AbraluQvay, coloca que o
pensamento do autor acima
"Concentra-se muito mais nas rela96es entre
agricultura e indastria, na id6ia de
"industrializa9ao da agricultura", na
impossibilidade de o pequeno estabelecimento
agricola incorporar as conquistas t6cnicas,
organizacionais e econ6micas a disposi9ao dos
capitalistas e portanto na tend6ncia a que o
grande e nao o pequeno produtor se integre a
ind丘stria" (1990:26)
Tanto para Lenin quanto para Kautsky, parecia ser
certo o desaparecimento do pequeno produtor rural dentro da
"l6gica" do capitalismo.
Assim, esses dois pensadores marxistas devem ser
vistos por suas preocupa96es politicas centrais: Lenin
queria constituir a unidade das camadas populares, atrav6s
da alian9a do campesinato com os. proletarios urba.nos, para
fazer frente ao capitalismo; Kautsky queria demonstrar a
inutilidade de se "ganhar" para a causa social-democrata a
adesao dos camponeses, enquanto pequenos proprietarios de
meios de produ9ao. (Abramovay, 1990:32)
Em oposi9ao a L己nin e Kautsky, temos Chayanov e
Tepicht, que procuram demonstrar que a pequena produ9ao
rural tem uma l6gica pr6pria, diferente da do sistema
econ6mico capitalista.
Para Chayariov e Tepicht - 6 necessario
esclarecer, antes de tudo, - as pequenas unidades agricolas
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familiares nao sao independentes nem auto-suficientes.
Elas, apesar de possuirem urna l6gica pr6pria, estao
inseridas num contexto maior, interagindo coin o mercado,
que pode at6 possuir unia l6gica capitalista. N5o se trata,
por七an七o, de uma sociedade parcial (par七ーsocie七y）・
(Abramovay, 1990: 34)
Para Abraniovay (1990:66), Chayanov se "concentra
sobre os elementos internos a fam工 lia camponesa",
procurando "explicar as leis de funcionamento de um
segmento social cujo comportamento nao se compreende
estritatnente em fun9ao da l6gica da economia mercantil". O
"sistema econ6mico campon6s" existe e "pode se desenvolver
no interior de organiza96es sociais as mais diferentes".
Ja Tepicht considera que 6 o ambiente social em
que o campon白s esta inserido que determinara as for9as
internas de seu comportamento. Para ele, o campesinato 6 um
modo de prdu9ao, com caracterェsticas universais corno:
unidade indissol丘vel entre enipreenditnento agrェcola e a
familia, o uso intensivo da terra e a natureza patriarcal
da organiza9ao social. Al邑m disso, a famェlia camponesa
cumpre a fun9ao de oferecer produtos agropecuarios a pre9os
inferiores aos das grandes empresas. (Abrainovay, 1990:60-1)
A principal preocupa9ao de Tepicht 6 a de
"Unificar num s6 corpo analitico as fun96es
internas formadoras do campesinato e as
fun96es econ6micas que ele preenche na
reprodu9ao social pode ser assim resumido:
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longe de ser uma forma universal capaz de
incorporar a s sociedades a s mais diversas, o
cainpesinato aparece como um tipo social
especifico sobre o qual o desenvolvimento
capitalista exerce um efeito altamente
desagregador." (Abramovay, 1990: 67)
Esses dois pensadores estao mais preocupados em
"desvendar" a l6gica interna da produ9ao agricola,
salientando que, apesar do modo de produ9ao capitalista ser
predominante, outras possibilidades de organiza9ao e
sobrevivncia sao passェ veis de existirem numa dada forma9ao
social.
Lenin, Kautski, Chayanov e Tepicht sao os
primeiros a preocuparem-se com a questao da pequena
propriedade familiar no sistema capitalista. A partir deles
o debate se desenvolveu, mantendo sua atualidade at6 o
presente, produzindo novas e diferentes interpreta96es. E o
que veremos no ponto a seguir.
3.1.1 Rumos do debate atual
Diferentes interpreta96es foram desenvolvendo-se
desde os autores classicos quanto a manuten9ao dos pequenos
agricultores no meio rural. Neste ponto, abordaremos
algumas destas vis6es mais contemporaneas.
A tend6ncia entre os estudiosos da questao
agraria parece repousar na polariza9ao entre duas posi96es
no que diz respeito a sobreviv己ncia da pequena propriedade
familiar no meio rural. Na primeira, temos autores que
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defendem a id6ia da inser9ao desses produtores a uma l6gica
capitalista. Na segunda, ha aqueles que justificam a
manuten9ao da pequena propriedade de cunho familiar na
dinamica interna dessas unidades.
Como exemplo da primeira posi9ao, gostariamos de
destacar o trabalho de Abramovay (1990). Em suas pesquisas,
ele salienta que nos paises industrializados a manuten9ao
da pequena produ9ao agrェ cola esta na indu9ao programada
pelo Estado, cuja atua9ao se caracteriza por integrar
ind丘strias a s propriedades agricolas, modernizando-as.
Em outra dire9ao, diferente da posi9ao acima,
Goodmam, Sorj e

Wilkinson

(1990), prop6em que se

redirecione. esta discussao para aspectos, espa9os e rumos
em que o capital avan9ou, apropriando-se ou substituindo os
produtos agricolas. E, mais do que isto, sugerem que a
manuten9ao das unidades agrェcolas, tanto pequenas como
grandes, pode estar estreitamente ligada ao ainda
inquebravel ciclo biol6gico da natureza.
Ja, o surgimento da agricultura ecol6gica,
reflexo da ecologia e do ecologismo, oportuniza uma
rediscussao do atual sistema agrェcola. Al6m disso,
sustentamos neste trabalho que este novo modelo agrェcola em
constru9ao, alternativo ao modernizante e possuidor de
diferentes ramifica96es, torna-se tamb6m mais uma
estrat6gia de pequenas unidades agrェ colas de cunho familiar
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para se manterem no meio rural, buscando sua independ色ncia
do jugo de algumas indastrias, principalmente さ s voltadas
aos agroqulinicos e as processadoras de alimentos.
3.1.1.3 Mirando o capital
Heller

da Silva (198刊9:31-4) menciona que na

sociologia "existe um minimo de consenso te6rico em torno
das necessidades de tomar como ponto de partida o processo
de expansao do capital" para a analise da problematica
rural.
Mas, a medida em que se procura verificar o
desenvolvimento do capital na agricultura, as pol6micas
proliferam. Para este autor existem duas posi96es bem
distintas "apesar das nuan9as e diferencia96es sutis
existentes".
De um lado estao aqueles autores que "apesar de
tomarem o capital como refer色ncia para a constru9ao de suas
analises, negam a validade das leis gerais de
desenvolvimento do capitalismo na agricultura". Sao
chamados de "cainpesinistas".
De outro, os denominados "agraristas", "embora
admitindo algumas particularidades e especificidades do
setor agricola, postulani a vigencia das leis gerais do
capi七al 七ainb6m na agricul七ura".
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No primeiro grupo a id6ia central 6 de que nao se
verifica no meio rural a expropria9ao do trabalhador de
seus meios de produ9ao, "enquanto pressuposto elementar do
modo de produ9ao capitalista." O pequeno produtor rural
dessa forma tende a "permanecer proprietario de seus
instrumentos de trabalho e/ou de sua terra".
Nesta dire9ao, Jos6 de Souza Martins (1979:19-20)
busca comprovar a hip6tese de que o capital, em seu
desenvolvimento, engendra rela96es de produ9ao naocapitalistas que sao - assim como as rela96es tipicamente
capitalistas - Igualmente necessarias a sua reprodu9ao.
Tamb6m nesta linha, Tavares dos Santos (1981:110), destaca
que a repro4u9ao ampliada do capital necessita de rela96es
de produ9ao nao-capitalistas para efetivar-se.
Em outro estudo seu, Tavares dos Santos (1986)
argumenta que o campon己s, mesmo subordinado formalmente ao
capital, mant6m sua autonomia no processo de trabalho, na
medida em que, al6m de proprietario da 七erra, de七6m ou七ros
meios de produ9ao que lhe asseguram a condi9ao de
trabalhador independente.
Silva (1989:34) salienta que os autores alinhados
a essa proposta advogam "a manuten9ao ou recria9ao
estrutural - e nao apenas conjuntural ou epis6dica - da
pequena produ9ao familiar no capitalismo". Isso se da
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porque conv6m ao capital tal forma de produ9ao e nao devido
a resist己ncia por parte destes agricultores.
Tamb6m nessa linha de pensamento esta Teodor
Shanin que, desenvolvendo as id6ias de Chayanov, coloca os
carnponeses como tendo "uma especificidade de caracteristicas

socias e econ6micas, que se refletirao em qualquer

sistema societario em que operam." (1980:69)
O campones, para Shanin, nao 6 um ser isolado ou
um modo de produ9ao secundario, ao contrario, ele esta
articulado e sobrevive a diferentes sistemas de produ9ao.
"Para o autor, ha uma intera9ao entre as
caracteristicas s6cio-econ6micas do. campesina七o e as carac七erェS七icas do sis七ema global,
visto que ele 6 um componente hist6rico e
ativo nas transforma96es sociais" (Barros:
1992, 12)
Ja o segundo grupo, os "agraristas" (Graziano da
Silva, Otavio lanni, entre outros), estao alinhados em
torno dos pressupostos marxistas, privilegiando a id6ia de
que, embora o modo de produ9ao capitalista se desenvolva
como um todo, "impondo formas e rela96es de produ9ao a
todos os setores de produ9ao social, na agricultura este
desenvolvimento assume uma s6rie de particularidades e
especificidades." (Silva, 1989:36)
Mesmo de forma diferenciada, o campones 6
explorado, no sistema capitalista, a semelhanぐa do que
ocorre com os proletarios urbanos, pois a expropria9ao 6 um
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"pressuposto elementar para o desenvolvimento do
capitalismo no campo". (Silva, 1989:43)
Para Graziano da Silva (1982:135), a permanencia
do pequeno agricultor no meio rural e a expropria9ao deste
fazem parte de um duplo movimento que expressa o processo
de diferencia9ao social que se desenvolve no seio do
campesinato. Dito de outra forma, trata-se da subordina9ao
do 七rabaiho ao capi七ai.
Goodman, Sorj e Wilkinson

(1990:135), criticam

esta visao, asseverando que foi realizada a fusao entre a
versao marxista e uma outra a populista - nao tratada aqui
~

,

"com a fazenda e a for9a de trabalho familiar sendo

agora reinterpretados como a expressao das rela96es de
produ9ao capitaiis七a ・ ’'

Com is七o,

o conceito de

proletariza9ao, "te6rica e politicamente central a visao
leninista, fica preservado." Assim, produtores familiares
carnponeses sao "em essencia, proletarios, uma vez que sua
reprodu9ao esta subordinada a s leis capitalistas de
movimento."
Dessa forma, Goodman, Sorj e Wilkinson apontam
para a maruten9ao, de forma artificial, de um contexto
estrat6gico」 aos marxistas.
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3.1.1.2 Mirando o Estado
Abramovay, direcionando seu trabalho para os
paェses industrializados, afirma que a pequena unidade rural
nao desapareceu, ao contrario, manteve-se e modernizou-se.
Deve-se isto ao papel determinante do Estado, que fixou e
induziu os moldes de perman6ncia, al6m de prescrever a
dinamica que estas unidades agrェcolas deveriam seguir. o
objetivo do Estado foi - e ainda o 6 - de integrar a
produ9ao agrェcola a s ind丘strias, atrav巨s da moderniza9ao da
agricultura. Com isto, o meio rural foi "invadido" por
maquinas e equipamentos, "pulverizado" por adubos e
defensivos qulinicos-sint6ticos e "ligado" diretamente aos
centros de abastecimento ou a bolsa de alimentos (bolsa de
valores).
Para impor este processo, o Estado utilizou-se de
mecanismos econ6micos, incentivando a produ9ao agricola
atrav6s de cr6dito facilitado para a mecaniza9ao e compra
de insumos quェmicos. E, para aqueles que nao ambicionavam
ou nao logravam se integrar a este perfil produtivo, o
Estado institui taxas, impostos, trocas, pens6es vitalicias
e outras estrat6gias, de forma a desalojar estes
agricultores, incentivando outras pessoas, qie aderissem a s
suas propostas, a ocuparem estes espa9os.
Assim, atrav6s do Estado realizou-se a
transforma9ao da estrutura externa e interna das pequenas
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unidades agricolas, descaracterizandO-as e integrando-as a
l6gica industrial.
Para este autor, as pessoas - proprietarias ou
nao - que vivem e trabalham hoje no meio rural nos palses
industrializados ja nao podem ser chamadas de agricultores
nos moldes entendidos "classicamente". Hoje, estreitamente
"ligados" ao mercado, estes produtores poderiam ser
denominados de profissionais da agricultura.
Abramovay nao esta preocupado em polemizar sobre
a validade ou nao de leis gerais de desenvolvimento do
capitalismo na agricultura. Busca demonstrar a
transforma9ao das pequenas unidades agricolas em alguma
coisa, ainda nao definida, entre a agricultura e a
ind丘s七ria.
Por outro lado, se olharmos para o Brasil, o
processo de moderniza9ao deu-se de forma diferenciada
daquela verificada nos paises industrializados. A
apropria9ao do arsenal tecnol6gico implicado deu-se por
parte das grandes propriedades rurais e por unidades
agricolas capitalizadas. Conjuntamente a isto, ocorreu a
concentra9ao da terra, a evasao de pequenos produtores
rurais para a cidade e o deslocamento de agricultores para
as chamadas fronteiras agrェcolas.
Contudo, seja pela vastidao do territ6rio, pela
inefici己ncia do Estado ou pela resistencia dos pr6prios
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agricultores, o fato 6 que muitos deles periraneceram em
suas propriedades. Alguns se integraram ao processo
modernizante das mais diferentes formas. Mas a maioria
manteve sua l6gica pr6pria de reprodu9ao, onde o Estado nao
penetrou ao ponto de causar uma desestrutura9ao, como
aconteceu nos palses industrializados.
E 丘 til ressaltar que a hist6ria rural brasileira
6 marcada por latif ndios de explora9ao intensiva voltados
a um mercado exportador, possuindo ainda hoje uma grande
influ6ncia no Estado.
3.1.1.3 Mirando o chao, aos lados e a frente
Frente ao exposto e avan9ando neste debate, David
Goodman, Bernardo Sorj e

John Wilkinson

(1990:137)

argumentam que, ao direcionar nossa visao para a produ9ao
rural, nao devemos nos ater ao segredo da subordina9ao
capitalista, mas ao aparecimento e desenvolvimento dos
diversos ramos agroindustriais, tanto a montante quanto a
jusante, dessa produ9ao." Para eles., a agricultura
apresenta-se como atividade crescentemente residual que
recusou-se a transformar-se em processo industrial. Esta
oposi9ao esta calcada na impossibilidade de supera9ao total
dos ciclos biol6gicos de produ9ao que a natureza imp6e.
Para explicar os diferentes aspectos da produ9ao
agricola onde atuam as ind丘strias, duas categorias
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analiticas foram criadas por estes autores.: o
aproPriacionis皿o e o substitucionismO ・
O apropriacionisino, como mu比o bem in七erpre七ou
Abramovay (1990:302), 6 o "processo pelo qual elementos
vivos par七icipan七es

da produ9ao agropecuaria sao

substituidos por meios de produ9ao de origem industrial ・ "
Como exemplo, o cavalo 6 substituido pelo trator; os adubos
organicos, pelos qUil吐cos,e七C ・
A id己ia central desta categoria anal工 tica
desenvolvida por Goodman, Sorj e Wilkinson (1990:5-9) 6 a
da incapacidade hist6rica do capital industrial de superar
e apropriar-se de todo processo biol6gico da produ9ao
agrェ cola. Ou seja, "as principais limita96es sao
representadas pela natureza organica, pela terra e pelo
espa9o."
A.

apropria9ao

empreendida pelo capital

industrial, procurando vencer esta barreira, "concentrou-se
inicialmente, no processo de trabalho e nas propriedades
quimicas do solo, mantendo-se, em grande parte, no exterior
dos processos biol6gicos de produ9ao rural."
Posteriormente, o objeto do apropriacionismo
desloca-se para os ciclos biol6gicos, procurando subjugalos atrav6s da produ9ao industrial de fertilizantes,
sementes hェbridas aperfei9oadas e agroquimica fina. Podemos
tamb6m ai referenciar a mais moderna faceta da ind丘stria
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agrェ cola, a engenharia gen6tica. Esta desenvolve avan9os e
modifica96es estruturais em plantas e animais, bem como
procura alterar os ritmos biol6gicos naturais.
Ja o substitucioflisiflo procura
"Reduzir o produto rural a um simples insumo
industrial, abrindo caminho para a elimina9ao
do processo rural de produ9ao, seja pela
utiliza9ao de mat6rias-primas nao agricolas,
seja pela cria9ao de substitutos industriais
dos alimentos e fibras. Seu paradigma 6 dado
pela ind丘stria quimica e pelo desenvolvimento
das sint己ticos." (Goodman, Sorj e Wilkinson,
1990: 52)
Em outras palavras, os produtos de origem rural
seriam substituidos por produtos de origens diversas, como
6 o caso da margarina disputando o lugar da manteiga, as
fibras sint巨ticas se constituindo em alternativa ao
algodao, o ado9ante substituindo o a9丘car, etc.
Segundo Goodman, Sorj e Wilkinson (1990: 137-9),
foi Vergapoulos, na d6cada de 80, o primeiro a argumentar
que a moderniza9ao da produ9ao familiar "6 uma resposta a
falta de controle sobre o processo de produ9ao agricola".
Contudo, sua analise se direcionara aos pre9os dos
produtos. Tamb6m Mann e Dickinson

(1978), levantaram a

questao da falta de sincronia entre a produ9ao rural e o
tempo de trabalho no campo, dirigindo suas assertivas para
a questao da redu9ao das taxas de lucro na produ9ao
agrェ cola.
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Entretanto, sera Murray (1978) queni chegara mais
perto da abordagem proposta por Goodman, Sorj e Wilkinson.
A preocupa9ao de Murray, conforme, relatam os autores acima,
esta nos "mecanismos e tend6ncias que enfraquecem a
apropria9ao do excedente via arrendamento, ao inv己s de na
dinmica que 6 dirigida contra a natureza." Este autor
argumenta que o capital tem seguido tr6s estrat6gias
basicas para superar as barreiras apresentadas pela moderna
propriedade de terras. Primeiro, a busca de novas terras
fora do controle dos proprietarios ja estabelecidos.
Segundo, para acabar com o arrendamento, eliminar a
separa9ao entre proprietarios de terra e produtor de
alimentos. E, terceiro, atacar a "base material do
arrendamento atrav6s da quebra das barreiras impostas pela
pr6pria natureza."
Assim como Murray, os autores acima acreditam que
o "movimento do capital, em sua rela9ao com a agricultura,
6 para eliminar a terra e a natureza." Contudo, nao 巨 no
arrendamento que estes autores encontram o principal alvo
da investida do capital. A origem esta na "instabilidade da
agricultura para processos de Produ9ao capitaliS七as ・ ’'Para
o capital, a limita9ao fundamental 6 a "incapacidade de
elinはnar os riscos, incertezas

descontinuidades

intrinsecas a um processo natural ou biol6gico de
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produ9ao." ・ (Grifos nossos - Goodman, Sorj e Wilkinson,
1990: 139-140)
Goodman, Sorj e Wilkinson comentam que a tese
leninista parece estar se confirmando, qual seja, a do
desaparecimento do agricultor em fun9ao do avan9o da
ind丘stria na dire9ao de superar a produ9ao agricola. O
agricultor e sua produ9ao se tornariam, assim, algo in丘til
ao sistema.
E necessario real9ar que a disposi9ao das
ind丘strias e do capital como um todo 6 a de reduzir ao
m ximo, e se possivel eliminar, "a base material da
agricultura em si porque ela 6 incompatlvel com o processo
de produ9ao capitalista."
Por outro lado, a explana9ao acima nos induz a
relacionar intimamente a permanencia dos agricultores no
campo a incapacidade das ind丘strias para superar as
barreiras biol6gicas impostas pela natureza. Isto posto,
podemos afirmar que 6 o - ainda - inquebrantavel ciclo
biol6gico natural que mant6m os agricultores - seja de qual
forma for - no meio rural.
o ecologismo e a agricultura ecol6gica - tema que
abordaremos a seguir ー , nas suas mais diversas tend6ncias,
proporcionam aos pequenos. agricultores que por eles optam,
uma nova via para a sua manuten9ao no campo. E, para esses

88

produtores em especial, sera no ciclo da natureza que se
fundamentara tal continuidade.
3.2 0 ecologismo influenciando os agricultores
Como ja salientamos neste trabalho, dentre as
muitas propostas que o ecologismo desenvolve, uma esta na
produ9ao alimentar. O movimento ecol6gico critica
ferrenhaniente a l6gica da moderniza9ao conservadora da
agricultura, que com o uso indiscriminado de maquinas e
agrot6xicos, transferiu um grande n丘mero de famエ lias para
as cidades, gerando problemas de superpovoamento; levando
tantas outras para as fronteiras agricolas (no caso do
Brasil), gerou a destrui9ao de varios e importantes
ecossistemas, al己m do deslocamento e massacre de popula96es
indigenas; envenenou grande parte do ambiente terrestre,
com isto intoxicando, de forma lenta e impercept工vel, a
popula9ao. Enfim, segundo o movimento ecol6gico, a
agricultura tradicional e/ou modernizante nao se baseou em
uma finalidade social, mas uma racionalidade meramente
econ6mica.
Para Cris七ovam Buarque,
"O problema reside em uma estrutura social em
que a propriedade da terra e a finalidade
mercadol6gica da produ9ao comp6em uma
racionalidade que nao tem a alimenta9ao como
uma meta, mas como um meio para ampliar a
lucratividade das empresas e a acumula9ao de
capital a nivel global." (1991:107)
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Frente a este caos arnbiental criado e sustentado
por este sistema, o ecologismo, atrav6s de ainbientalistas,
agr6nomos e pessoas ligadas a quest6es agrarias, prop6e um
novo agir para o meio rural, no sentido de: a) produzir
alimentos sem a necessidade de usar os "venenos quェmicos" e
toda a parafernalia - muitas vezes in丘til - do processo
modernizante; b) coibir as propostas da ind丘stria quimica
que pretendem introduzir a engenharia gen6tica como
continua9ao do processo modernizante de produzir alimentos;
C) manter o pequeno produtor familiar no meio rural
respeitando sua l6gica, seu ambiente e sua cultura; ci)
eliminar os intermediarios - estes que ganham em cima do
trabalho dos agricultores e da desorganiza9ao dos
consumidores; e) olhar para o meio ambiente com outros
olhos, como uma interrela9ao a ser feita de forma
harm6nica, nao agressiva, e perceber as constantes
vincula96es do espa9o em que cada homem atua com a
globalidade do meio ambiente e da sociedade para, somente a
partir dai, come9ar a produzir.
Existem varios projetos de uma agricultura
ecol6gica, alternativa a tradicional e/ou modernizante, que
procuram valorizar o homem e a mulher do campo
conjuntarnente com a natureza, para a produqao de um
alimento saudavel para o consumidor e de um mundo mais
harm6nico.
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Neste sentido, apresentaremos a seguir os
diferentes projetos de produ9ao rural ecol6gica, destacando
um em especial por estar voltado ao solos do Brasil.
Cabe lembrar que quando nos reportamos ao termo
agricultura ecol6gica, estamos evocando a dimensao
utilizada por Lutzenberger (1985), e aqui anteriormente
referenciada. Assim, acreditamos que a palavra ecol6gico(a)
6 a mais apropriada para designar o padrao de agricultura a
qual desejamos nos referir.
3.2.1 Os diferentes projetos
Projetos que oferecem padr6es tecnol6gicos
alternativos para uma produ9ao rural, diferentes do modelo
conservador e/ou modernizante, sao varios e diversificados.
A critica que embasa esses programas centra-se
nas caracteristicas basicas do processo modernizante na
agricultura, que sao:
"O grande gasto de energia e recursos nao
renovaveis, o uso intensjvo de capital, a
economia de mao-de-obra,., o alto custo das
tecnologias
empregadas'
nos
sistemas
intensivos de produ9ao agrェ cola, a alta
especializa9ao e divisao do trabalho, a
centraliza9ao e o gigantismo das estruturas
produtivas, a gest5o autoritaria da produ9ao,
os limites e inova96es t6cnicas ditadas pelo
lucro e nao por necessidades sociais basicas,
o conhecimento t6cnico restrito aos
especialistas, a prioridade para o grande
com6rcio e nao para o mercado local e
regional, a produ9ao em massa, o impacto
destrutivo do meio ambiente, a tend6ncia ao
desemprego e a despreocupa9ao com fatores e
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consequencias 6 ticas e sociais." (Almeida,
1989: 103)
Poderェamos acrescentar a esta exposi9ao de
Almeida o uso indiscriminado de fertilizantes artificiais,
defensivos quimico-sint6ticos, a monocultura de exporta9ao
ー no caso do Brasil

ー, entre outras tan七as a七1七udes

socialmente mal direcionadas pela agricultura tradicional.
Por outro lado, existe uma diversidade de
proj e七os

ecol6gicos,

alternativos

a

agricultura

tradicional, que vao "desde o descomprometiinento ao forte
engajamento politico." (Almeida, 1989, p.103). Alguns
contemplam tanto pequenos produtores rurais quanto grandes
propriedades capitalizadas. O que estas propostas tem em
comum, diferentemente do processo modernizante, 6 que
abolem o uso de agrot6xicos, preservam a natureza e prop6em
uma redefini9ao do conceito de agricultura.
Basicamente estes grupos lutam por uma
agricul七ura

denominada

"sus七en七ayel'’.

Agricultura

sustentavel 6 uma proposta de produ9ao que busca o
equilェbrio do meio ambiente atrav6s da biodiversidade de
plantas e animais (contra a homogeneiza9ao), o uso eficaz
dos recursos naturais, viabilidade econ6mica aos
produtores, justi9a social e humanitaria para com a
sociedade como um todo.
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Quadro 2.:1. ー Propostas de Agricultura Ecol6gica
----- 厭弧Nェc0l
―値EびbiAMIどq
ーーー lBIOL GICOJ
ー一ーPIMAでULirt丁R双
軍GR工CULTURA ECO通G工C可
[N rURALj
辰EGENERATfl回
~TECNOLOG工AS APROPR工XDA割
町OTECNOLOGェA TROP工CA1;1

Almeida (1989), em seu trabalho, apresenta
propostas de agricultura, chamadas por ele de alternativas,
que estariam agrupadas no que denominou corrente t6cnicocient1fica. Seriam quatro os ramos: o org&nico, o
biodinmico, o biol6gico e o da permacultura. Podemos
acrescentar os ramos natural e regenerativo, apontados pelo
Manual de Agriとultura Organica, elaborado pela revista Guia
Rural (1991); inovimen七o Tecnologias Apropriadas (T ・ A) I
apontado por Jesus (1985); por fim, o ramo da biotecnologia
tropical, como uma proposta brasileira de agricultura, - a
qual, diga-se, esta sendo itnplementada pela atual diretoria
da Cooperativa Coolm6ia.
O ramo organico, tamb6m exposto por Jesus (1985),
6 identificado com o nome do ingles Sir Albert Howart, que
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depois de uma forma9ao que o convenceu da validade do uso
de adubos quimicos e t6cnicas ' modernizantes, rompeu com
este paradigma e se tornou adepto da agricultura ecol6gica
quando trabalhava na i ndia, onde viveu de 1899 a 1940.
"Howard sustentava que a verdadeira
fertilidade dos solos deveria estar assentada
sobre um amplo suprimento de mat6ria organica
e principalmente na manuten9ao de elevados
nェveis de humos no solo." (Jesus, 1985:37)
Em 1940, Rodale, um americano, leu o livro em que
Howard relatava suas experi6ncias e adotou suas id6ias. A
partir daェ , passou a editar a revista Organic Gardening,
granjeando um grande n丘mero de leitores e adeptos nos
Estados Unidos, o que gerou muitas vezes a confusao de
identificar neste pais a origem da proposta. (Jesus,
ユ985:38)
Apesar da diversidade das praticas agricolas que
abrange este movimento, segundo Almeida (1989:110-1),
possui alguns valores e cren9as, a chamada "6tica organica"
de produ9ao alimentar, que podem ser assim sintetizados: ''a
''a
fundamentalidade da natureza'', a preocupa9ao com a
integra9ao do homem a natureza, juntamente com o zelo pelos
recursos naturais, principalmente os nutrientes; "o solo
como fonte de vida", a busca do equilェbrio o rganico do
solo; "alimentar o solo e n瓦o a planta", ou seja,
equilibrar o solo e torna-lo biologicainente ativo, o que
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garante plantas saudaveis;

"a

diversidade de produ 9ao

agrlcola", contra a monocultura; "a independencia" do uso
de "energia intensiva em sistema de produ9ao e distribui95o
agrェcola"; e

finitude dos

recursos

naturaiい’I

reconhecimento das limita96es da natureza.
Segundo Jesus, contemporaneamente 6 possivel
identificar nos trabalhos do pesquisador Hartmut Vogtmann,
professor da Universidade de Kassel, Alemanha, uma linha de
continuidade com as propostas e praticas sugeridas por
Howard. A divisao de agricultura alternativa desta
Universidade, conhecida como FMAL (Fachgebiet Methoden des
Alternativen Landban), desde 1984 possui um projeto de
produ9ao ecol6gica em Panambi, interior do Rio Grande do
Sul. Esta experi己ncia e seus resultados transformaram-se no
livro "Agricultura Ecol6gica" de Harinut Vogtinann e Raif
wagner. 3
Ja o ramo bio4in釦ILico nasceu em 1924,tamb6m na
Alemanha, tendo como patrono o fil6sofo Rudolf Steiner
(1861-1925). Seu trabalho come9ou a emergir quando realizou
um ciclo de' oito palestras para um grupo de fazendeiros,

E interessante salientar que Universidades Brasileiras
estao abrindo espa9os, mesmo que ainda timidos, para a
agricultura ecol6gica, espa9os estes ja amplamente abertos
em Universidades Americanas e Europ6ias. Unjversidades como
a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ de Piracicaba, interior de Sao Paulo e a Universidade de
Federal de Pelotas, interior de Rio Grande do Sul, abrem
suas portas para a pesquisa e a forma9ao de t6cnicos para
responder a esta crescente demanda.
3
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ligados

さ sociedade antropos6fica, que buscavam

alternativas para a agricultura. (Guia Rural, 1991:12-3)
O principio basico desta proposta agrェ cola 6
colocar a natureza em conexao com for9as c6smicas, visando
a uma auto-sufici己ncia a partir de uma boa base de
fertilidade. Esta conexao se daria, na agricultura, com a
"incorpora9ao de mat6ria organica no solo, aduba9ao verde,
compostagem, rota9ao e diversidade de culturas" e,
principalmente com o uso dos preparados biodinaxnicos.
A influ己ncia dos astros sobre as plantas, um dos
postulados desse ramo, ressalta Almeida, 6 bastante
questionavel pela ciencia. (Alnieida:1989, 111-2)
No Brasil, este ramo tem suas raェzes - a partir
de 1974 - com a cria9ao do Centro Demeter, em Botucatu, Sao
Paulo. (Jesus, 1985:38)
Ja o ra皿o biol6gico 6 mais recen七e e esta ligado
a figura do agr6nomo frances Claude Aubert. Esta proposta
"encara os alimentos como mantenedores da sa丘de do homem,
dando importancia a qualidade biol6gica dos mesmos". Com
isto, recusa os alimentos contaminados e nao equilibrados
metabolicamente. "Ecossistemas desequilibrados produzirao
alimentos desequilibrados". (Almeida, 1989:112)
Segundo Jesus (1985:38), a agricultura biol6gica
tem um grande defensor na pessoa do professor Luis Carlos
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Pinheiro Machado, "seguidor e admirador das id6ias de
Howard e Aubert."

Fortemente estruturado na Australia, esta o ramo
da permacultura, tendo pouca representatividade no Brasil.
Relaciona-se aos ensinamentos do biologista japon6s M.
Fukuoka.
Almeida (1989:113) ressalta que os quatros
princェpios que orientam a permacultura sao: "1) nao
revolver o solo; 2) nao utilizar adubos quimicos; 3) nao
usar herbicidas; e 4) nao usar agrot6xicos como fungicidas
e inseticidas."
A base do m6todo "6 alternar gram neas com
leguminosas., deixando sempre a palha sobre o solo." (Jesus,
1985: 40)
Tendo como fundador o fil6sofo japones Mokiti
Okada

(1882-1955), mentor da Igreja Messianica Mundial, o

ramo natural prega "o desenvolvimento de um novo s.istema de
explora9ao agricola" baseado no principio da "reciclagem de
recursos naturais e ao enriquecimento da mat6ria organica
do solo e de seus microorganismos." (Guia Rural, 1991:22-3)
Este ramo de agricultura come9ou a ser conhecido
no Brasil em meados dos anos 80, atrav6s da Associa9ao
Mokiti

Okada

(MOA), que tem seu centro de pesquisas

naturais (CEPAN) no municipio de Mairinques, interior de
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Sao Paulo. Este grupo orienta tamb6m o trabalho de pequenos
produtores rurais da regiao.
Em 1987, a Funda9ao Centro Internacional de
Pesquisa e Desenvolvimento da Agricultura Natural, com sede
no Japao, a qual a MOA 6 associada, publicou um boletim com
os principios filos6ficos, conceitos e defini96es da
agricultura natural, estabelecendo padr6es, metodologia
operacional e tecnologias adequadas de produ9ao agricola.
"Segundo o documento, a agricultura natural
defende a harmonia entre todos os seres
vivos, assegurando-a por interm6dio da
preserva9ao do ecossistema, dos recursos da
natureza e do respeito ao solo." (Guia Rural,
1991: 28)
Outra proposta, o ra皿o regenera七ivo,

七amb6m

chamado de agricultura organica,,6 difundido no Brasil por
agr6nomos como Ana Maria Primavesi, Joshio Tzuzuki e
Jefferson Steinberg. Baseia-se na conserva9ao e sa丘de do
solo, na policultura e na aduba9ao organica. (Guia Rural,
1991:32-40)
Os agricultores organicos "estao- abertos a todas
t6cnicas que ajudam a produzir alimentos saudaveis."
Engloba diferentes correntes de pensamento e vis6es de
mundo. Vejamos o caso da Cooperativa Agricola de Cotia
(CAC) e da Cooperativa Regional Triticola Serrana
(COTRIJUェ ) que re丘nein grandes, m6dios e pequenos
produtores. Ambas as cooperativas citadas abrem espa9o a
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propostas de agricultura ecol6g'ica em fun9ao da evasao ー
tanto da cooperativa quanto do meio rural - de seus
associados, os quais nao suportam o alto grau de degrada9ao
das terras e a consequente queda de sua produtividade.
Por outro lado, ligada a figura do economista
alemao

Ernest Friedrich Schumacher, autor do livro "O

neg6cio 6 ser pequeno", o ramo das tecnologias apropriadas
se baseia na id6ia de aplica9ao de tecnologias apropriadas
para condi96es apropriadas. Ou seja, para cada espa9o
geogranco d迂erente ， 七ecnologias pr6prias ・
No Brasil, esta proposta 6 desenvolvida pelo PTAFASE (Projeto Tecnologias Alternativas da Federa9ao de
6rgaos para Assist己ncia Social e Educacional), que tem sede
no Rio de Janeiro e ramifica96es em todo pals.
nnalinente, a biotecnologia troPical ・ Esta 七em
sua origem em Cachoeiro do Itapemiriin, no. estado do
Espirito Santo. La o agr6nomo e ambientalista

Nasser

loussef Nars desenvolve uni projeto que procura resgatar
aspectos da cultura indigena na forma de produzir
alimentos, bem como reditaensionar a agricultura brasileira,
partindo do fato de que o Brasil, um pals tropical, onde
sao abundantes a incid6ncia de sol e de vegeta9ao - dois
elementos fundamentais para esta proposta de produ9ao
alimentar - o que constitui um ecossistema extremamente
dinamico. (Revista Prote9ao, 1991:51-2)
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A tecnologia recomendada por

Nasser

6 muito

simples: utilizar o mato como adubo e o sol como agente
dinamico da produ9ao. A proposta desta agricultura 6
"participar da floresta", nao interferir nem modificar o
sistema ecol6gico-ambiental regional. Nao se eliminam as
esp6cies nativas, nem as "ervas daninhas" - estas sao parte
integrante da lavoura e irao alimentar os causadores das
chamadas "pragas". Eliminando-se o mato nativo, o inseto,
em busca do alimento, atacara qualquer outra planta que
estiver ao seu alcance, tornando-se assim um agente
predador das culturas.
Segundo o ambientalista, os insetos preferem as
vege七a96es na七ivas a s plan七as "ex6七icas" que es七amos
acostumados a cultivar. Se eliminarmos as esp6cies
aut6ctones, poderao tornar-se uma praga.
Nasser acredita na necessidade de um "resgate
brasileiro capaz de liberar o homem do campo desta
agricultura de domina9ao e deste circulo vicioso."
Para ele os colonizadores brasileiros trataram e
ainda tratam os solos daqui como se fossem solos europeus
ou americanos. E as informa96es sobre agricultura que por
aqui circulam sao em grande parte estrangeiras ou
"estrangeiradas", o mesmo ocorrendo com muitas propostas
agricolas ecol6gicas, como as que vimos anteriormente.
"Parece que temos resid6ncia aqui e domicilio
cultural, ideol6gico e tecnol6gico nos
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Estados Unidos e na Europa. Temos o corpo
aqui, mas a mente e o cora9ao la." (Revista
Prote9ao, 1991:52)
Como solu9ao de enfrentamento desse "domicilio"
estrangeiro, Nasser prop6e que se sexneiem os campos coin
ervas nativas e se aprofundem os conhecimentos na
agricul七ura indigena ・
O "hortao" que 6 coordenado por Nasser, em
Cachoeiro do Itapemirim, foi indicado para representar a
agricultura brasileira na Conferencia Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - EC092 -, promovida pela ONU e
sediada no Rio de Janeiro, em 1992. (Guia Rural, 1991:164)
Esta perspectiva de agricultura tornou-se
importante referencia na atual gest o da Coolm6ia, apesar
da cooperativa es七ar aber七a a ou七ras 七end6ncias ・
Para o Coordenador Geral da Coolm6ia, Jacques
Saldanha, os agricultores que aqui se instalaram e seus
descendentes t色m um referencial emocional/normativo numa
distante e imaginaria Europa. De

la

trouxeram seus

conhecimentos, t6cnicas e cultivos, nao conseguindo
abandona-los. A proposta nasseriana, segundo Saldanha, vein
desestruturar esta liga9ao emocional, propondo uma nova
visao da rela9ao homem-natureza, referenciando-a a
sabedoria indigena, na qual ervas nativas e insetos nao sao
vistos como pragas, mas como participantes de um
ecossistema equilibrado. Mais do que isto, faltaria ao

UFR6S
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agricultor ga丘cho uma "identidade geografica", sendo que
isto se resolveria quando este deixar de ser um "exilado
emocional" e descobrir que a for9a da agricultura vem do
sol e da vege七a9ao na七iva ・
Ap6s esta exposi9ao, gostariamos de salientar que
a op9ao dos agricultores por

t6cnicas agr ェ colas nao

necessariamente os enquadra numa ou noutra proposta acima
apresentada. Praticas e id6ias de diferentes grupos e
pessoas sao trocadas entre si e adaptadas ao ambiente no
qual eles trabalham.
Al6m disso, devemos esclarecer, a maioria dessas
propostas aqui apresentadas, tem como objetivo central
auxiliar as pequenas unidades agricolas, propondo
alternativas de produ9ao e refor9ando a id6ia da
viabilidade e continuidade desse agricultor e sua familia
no meio rural.
presentemente, no Rio Grande do Sul, varias sao
as manifesta96es que apontam para um padrao tecnol6gico
alternativo de agricultura frente ao modernizante.
Em

julho

de

1991,

17

entidades

(EMATER/Sobradinho; EMATER /Porto Alegre; EMATER/Ip;
EMBRAPA/Santa Cruz do Sul; Universidade Federal de Pelotas;
COTR工JUェノ巧Uお Hosp比ai Col6nia

工 tapua / Por七o Alegre;

Funda9ao de Desenvolvimento, Pesquisa e Educa9ao Rural da
Regiao do Planalto (FUNDEP); Funda9ao Gaia/Porto Alegre;
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Cen七ro Adminis七ra七ivo e Demons七ra七ivo (CAD）ノPor七o Alegre;
Centro de Tecnologias Populares (CETAP)/ Sarandi;
Assessoria de Programas de Tecnologias (ASPT), ex-Programa
de Tecnologias Alternativas (PTA-FASE); Funda9ao EcoSustentavel (ECOFUND)/IVOti Col6gio Bom Pastor! Fova
Petr6polis; Centro de Agricultura Ecol6gica/Ip; Associa9ao
dos Ecologistas de Ip己 e Ant6nio Prado; e a Cooperativa
Coolm6ia),

Ecol6gica

entre governamentais e nao

governamentais, situadas em diversos pontos do Estado,
lan9aram um programa de coopera9ao em agroecologia. Com
isto, este grupo busca intensificar o intercmbio, o apoio
reciproco e a a9ao cooperativa, relativamente a quest6es
ligadas a produ9aQ ecol6gica, seja em forma de troca de
informa96es, com a inten9ao de compor um bloco para
gestionar a capta9ao de recursos ou ainda fazer frente ao
Estado e ao modelo agrlcola modernizador.
A Coolm6ia, posteriormente, desligou-se desse
grupo por nao concordar com as polェticas propostas na
condu9ao das lutas e tamb6m por divergencias particulares
entre alguns membros da Cooperativa e pessoas de outras
en七idades.
De qualquer forma, podemos afirmar que a
preocupa9ao com a agricultura ecol6gica no Estado nao 6 um
ato isolado de alguns individuos. Sao diferentes e
heterog己neos grupos, que localizados em diferentes pontos
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partilham dessa preocupa9ao para com uma produ9ao rural
ecol6gica.
3.3 Agricultura tradicional e/ou modernizante versus agriー
cultura ecol6gica
Ap6s a exposi9ao sobre os diferentes projetos
para uma agricultura ecol6gica torna-se necessario
esclarecer algumas diverg己ncias entre a agricultura
tradicional e/ou modernizante e a ecol6gica.
A tradicional e/ou inodernizante esta identificada
com a revolu9ao verde, sendo adotada como oficial por quase
todos os paェ ses do globo e possuindo uma liga9ao de
continuidade muito estreita com a engenharia gen6tica
vege七al.
Nesse sentido, arrolamos algumas caracterェsticas
da produ9ao alimentar tradicional e/ou modernizante: 1)
homogeneiza9ao da agricultura e uniformidade de produtos em
ambito mundial; 2) redu9ao da variedade de esp6cies de
plantas e frutas. 3) mudan9a nos ciclos biol6gicos; 4)
redu9ao e elimina9ao da terra como elemento fundamental na
produ9ao agrェ cola; 5) substitui9ao industrial do produto
agrェcola; 6) depend己ncia do agricultor aos produtos de
origem industrial.; 7) apropria9ao dos resultados da
agricultura pelas ind丘strias; 8) virtual elimina9ao da
figura do agricultor; 9) erosao do solo (desaparecimento do
humus

e desequilibrio mineral); 10) produto final
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desequilibrado energeticamente, sendo que os residuos dos
agrot6xicos permanece nas plantas e frutos; 11) aumento da
sensibilidade das plantas frente aos parasitas; 12) mudan9a
de habitos alimentares.
Segundo

Jean Claude

Rodet (?), diretor de

forma9ao acad己mica do Consen Professionnel des M6dicines
Douces du Qu6bec - Canada, os alimentos produzidos pela
agricultura tradicional apresentados aos consumidores sao
alterados pela adi9ao de substancias quiniico-sint6ticas ・
Ele identifica tr己s fornias de desnaturar os alimentos: pelo
m6todo de cultura (adubos e pesticidas), pelo m6todo de
cria9ao e pela ind丘stria alimenticia ・
Pelo m白 todo de cultura, os adubos quェmicosint6ticos modificam a composi9ao dos vegetais. Os
fertilizantes nitrogenados, por exemplo, aumentam o teor de
proteinas, mas diminuem a qualidade organica dos alimentos.
Aumentam tamb6m a quantidade de nitratos, que produzem - no
cozimento ou quando estocados em embalagens plasticas ー
nitritos, que consuniidos pelo ser humano, revelam-se
perigosos para a hemoglobina (substancia que cont6m o ferro
do sangue e 6 destinada a fixar o oxig己nio do ar e leva-lO
aos tecidos).
Tamb6m os pes七icidas represen七am um grande perigo
para a sa丘de pablica pois, como veremos adiante (ponto
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3.4.1) no trabalho da enfermeira Mara

Calliari, a fetam

diretamente ao ser vivo. A toxidez, contudo,6 vari vel.
Ja peio 皿6todo de cria9云o o alimen七o pode ser
desnaturado e oferecer perigo aos consumidores sob a forma
de carne de animais criados em locais inadequados, em
condi96es impr6prias de higiene. Da mesma forma, o uso de
ra9ao acrescida de horm6nios ou antibi6ticos e a vacina9ao
desordenada, repetida e sistematica sao fatores passェveis
de repercutirem na sa丘de humana.
Finalmente, a altera9ao realizada pela indistria
alimenticia produz - algumas vezes - efeitos secundarios
sobre a sa丘de. Doses pequenas consumidas diariamente de
produtos

refinados,

aditivos quimicos,

coran七es,

conservantes, aromatizantes, acidulantes e outros produtos
podem provocar dist丘rbios em todo organismo. Os alimentos
t6m sua composi9ao alterada antes de chegarem aos
consumidores.
Segundo Rodet, para manter a sa丘de cada indiv duo
necessita de elementos sadios em sua alimenta9ao, isentos
de qualquer tipo de modifica9ao.
A agricultura ecol6gica, por sua vez, mesmo que
coin a diversidade de propostas, proporciona o consumo de
alimentos saos. Esta forma de produzir possui
caracteristicas que sao diferentes da tradicional.
Resgatamos as seguintes: 1) diversifica9ao da agricultura;
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2) diversifica9aO de plantas e frutas: para diferentes
regi6es, diferentes setnentes e plantas; 3) equillbrio do
solo, corn vida microbiana; 4) resistencia imunol6gica
na七ural das plan七as; 5) produ七o final (fru七as ・

leguines,

verduras, etc) equilibrado; 6) identifica9ao e maximiza9ao
do ciclo de cada planta; 7) manuten9ao do produto rural
corno fonte de alimento; 8) independ6ncia do agricultor
frente aos pacotes agricolas, auto-sustenta9aO e utiliza9ao
de compostos organicos de origem industrial, corno a borra
de caf6, por exemplo; 9) manuten9ao da terra e dos
agricultores corno elementos fundamentais do ponto de vista
social e do meio ambiente; 10) o lucro da agricultura fica
corn o agricultor; 12) manuten9aO dos habitos alimentares.

O alimento produzido de forma ecol6gica, segundo
Rodet, difere de um alimento tradicional em varios
aspec七os: primeiro, por se 七ra七ar de uma Cul七ura que nao
U七1nza fer七1nzantes e pes七icidas quェI吐co-s int6七icos ・ A
aduba9ao 6 feita atrav6s de elementos organicos ou minerais
de origem natural, sendo que a defesa das culturas - quando
necessaria - 6 realizada por meios nao t6xicos.
Segundo, quando se trata de cria9ao de animais,
esta nao recorre a horm6nios de crescimento e a
antibi6ticos e outros produtos da veterinaria tradicional.
Na proposta ecologista, os animais sao tratados
substancias naturais que respeitam a fisiologia animal.

corn
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Terceiro, o processamento, a transforma9ao e a
conserva9ao e embalagem dos alimentos 6 feita de forma a
manter as suas propriedades biol6gicas, por processos
fェ sicos nao agressivos e que alterem o menos possivel as
propriedades originais dos produtos.
3.4 Breve resumo da agricultura no Brasil e no Rio Grande
do su1
Destacamos, de forma sucinta, alguns pontos sobre
a agricultura brasileira e em especial sobre o meio agrario
gaacho, no sentido de melhor situar a investiga9ao
realizada.
No Brasil, at6 a d巨cada de 50, o predominio no
meio rural 6 dos grandes latif丘ndios, nos quais se destacam
as planta96es de cana-de-a9ucar, caf6 e cacau para
exporta9ao. A mecaniza9ao 6 quase inexistente. O cenario
pol tico brasileiro tamb6m 6 marcado pelo domnio dos
chamados latifundiarios, coron6is, etc.
Sera a partir dos anos 50 que iniciara o processo
de moderniza9ao do pals, atrav白s da industrializa9ao
acelerada, financiada pelo Estado e pelo capital acumulado
na agricultura. Tamb6m nesse periodo havera investimentos
em tecnologia no campo, em forma de pesquisa agricola,
insumos, maquinaria, extensao rural e cr6dito agricola
subsidiado. Estas inova96es serao apropriadas de forma
muito concentrada nas grandes propriedades rurais ou
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unidades agrェcolas capitalizadas, visando - como at6 entao
ー o mercado exportador.
Hoje ja 6 possェvel encontrar o que ha de mais
moderno, em termos tecnol6gicos, no meio rural brasileiro.
No campo politico, no presente, os grandes
latif丘ndios t6m fortes conex6es

coin

o poder. Como

ostentaram, por exemplo no processo de formula9ao da 丘 ltima
Carta Constitucional. A entidade que articulou os
interesses da grande propriedade agraria, a UDR - Uniao
Democratica Ruralista

ー, inviabilizou todos os avan9os

sociais na a rea rural que se buscava incorporar a
Constitui9ao, bancando, simultaneamente, lutas em varias
regi6es do pais contra os movimentos dos trabalhadores
rurais pela reforma agraria.
Ja o Rio Grande do Sul possui uni processo agrario
diferenciado do resto do pais. Paulo Roberto Munes da Silva
coloca assim a questao:
"O feto de essa ocupa9ao ter iniciado pela
zona da fronteira - onde predominain os campos
- e ter continuado, basicamente, nas zonas da
serra e planalto a,cabou por determinar uma
distribui9ao da propriedade da terra que
apresenta regi6es concentradoras de pequenos,
in6dios e grandes estabelecimentos, cujos
espa9os
geograficos
aparecem
quase
perfeitamente delimitados." (1991:275)
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Isto 6 importante para o entendimento dos
processos de transforma9ao, pois latif丘ndios e minif丘ndios
nao coexistem nas mItesmas a reas geograficas.
A par dessa divisao fエsica, o setor agricola onde
se concentram os pequenos e m巨dios proprietarios de terras,
passou por tr己s perェodos bas七an七e dis七in七os, acrescen七a
Silva (1991:273):
No primeiro, entre 1900 e 1920, acontece o rapido
desenvolvimento da lavoura irrigada e mecanizada de arroz.
O segundo periodo, que vai de 1945 a 1956, traz uma
expansao da lavoura do trigo. E no terceiro - a partir de
1960 - ocorre uma veloz moderniza9ao, com maior abrangencia
e homogeneiza9ao, para todo setor agrェcola ga丘cho.
Nos anos 70, contudo, trigo e soja tornam-se o
carro-chefe desse processo de capitaliza9ao do campo. Em
razao desse novo padrao de desenvolvimento, acentua-se o
processo de reconcentra9ao da propriedade da terra,
aumentando o 己 xodo rural. Conjuntamente, a mecaniza9ao, o
uso de produtos agroqulmicos e a especializa9ao da produ9ao
agricola auxiliaram no processo de expulsao do agricultor
de suas terra. (Ghelen, 1983)
Podemos afirmar que, devido a intensa mecaniza9ao
em alguns setores do meio rural, ind丘strias e a agricultura
possuem rela96es muito estreitas. Como exemplo, podemos
citar o caso do fumo, vinho e o pessego, entre outros.
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Os pequenos produtores rurais no Estado, no que
diz respeito ao cultivo de alimentos e de mat6rias-primas
para a indastria, respondem por uma produ9ao cerca de dez
vezes maior que das grandes propriedades, chegando, como no
caso dos hortifrutigranjeiros, a superar estas a ltimas em
cinquenta vezes, mesmo ocupando uma a rea duas vezes menor.
(Ghelen, 1983)
Na a rea polェtica, os grandes agropecuaristas tem
ainda uma forte influ己ncia no Estado, entravando as lutas
dos agricultores que, organizados, invadem terras, ocupam
fazendas, numa tentativa de for9ar o governo a promover a
reforma agraria. (Ghelen,:1983)
J5 os anos 80, segundo Regina Novaes (1991:7),
podem ser caracterizados pela redu9ao da popula9ao rural e
pela diminui9ao da importancia da propriedade familiar,
'’七an七o como produ七ora de alimen七o e ma七6ria-prima quanto
como fornecedora de mao-de-obra assalariada". Em
contrapartida, ha a integra9ao de diferentes capitais no
meio rural e o surgimento de novos atores sociais no campo.
Com isto, fica evidenciada s'a complexidade da diversidade
de categorias e situa96es sociais existentes".
Assim, segundo a autora, em fun9ao de uma nova
realidade que se apresenta para o meio rural 6 imperativo
que hoje se tenha um "olhar critico ao que ja esta
estabelecido, ao passado". Nesse sentido,
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"Trata-se, entao, de se fazerem dialogar as
"novidades" (ou necessidades) de uma 6 poca
a experiencia acumulada". (Novaes,
coin
1991:8)
E, pois, dentro desse espa9o politico-cultural
que os agricultores ecologistas aqui estudados desenvolvem
suas atividades.
3.5 Perspectivas futuras da agricultura
O modelo agrェ cola adotado nos anos 60 esta
chegando ao fim? De fato, as pollticas da "Revolu9ao Verde"
nao conseguiram atingir seus objetivos e, como heran9a,
deixaram um quadro desalentador: terras intoxicadas;
homens, mulheres e crian9as coin anomalias neurol6gicas,
gastricas e 6 sseas; agricultores sem terra, etc.
Frente a esse quadro podemos destacar duas
perspectivas para a evolu9ao futura da agricultura, em
especial a brasileira: a Engenharia Gen6tica e a Produ9ao
Ecol6gica. A primeira da continuidade aos padr6es de
moderniza9さo da produ9ao agricola, sendo o cenario mais
provavel de ocorrer devido a estrutura ja estabelecida e
aos diversos e poderosos interesses dos blocos econ6micos
que sustentam essa proposta. A segunda esta ligada a
projetos organicos de produ9ao rural. Sua afirma9ao ainda 6
pequena, mas ascendente, havendo possibilidade de e xito,
caso a opiniao p丘blica crescentemente exija e opte por este
七ipo de produ七o.
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3.5.1 Engenharia gen己tica: a nova versao do modelo modernizador
A EngenhaHa Gen6tica ー 七amb6ni apresen七ada como
Biotecnologia, numa busca de legitima9ao e credibilidade
pablicas, ja que a designa9ao de "engenharia gen6tica"
assusta por estar associada a experiencias de muta9ao
programada, sem controle eficiente, que podem criar
"monstruosidades" - 邑 a sucessora da Revolu9ao Verde, que
foi o projeto modernizador para a agricultura.
O objetivo da Revolu9ao Verde era acabar com a
fome no mundo. Mas o que ela realmente fez foi carrear
grandes lucros para as ind丘strias quimicas. Estas
necessitavam escoar seus estoques de armas quェmicas,
proibidas de serem usadas como tal, e baratear o custo de
investiga9ao de novos produtos, tanto para fins b4icos (em
que pesem os acordos internacionais vedando tal aplica9ao),
quanto para o mercado agrェcola.
Segundo a Revista Prote9ao (vol. 09 no

2,

1991:37-45), a venda de agrot6xicos para a agricultura no
Brasil tem caldo, e certamente havera uma queda maior
quando vigorar de fato, no Brasil, a nova lei dos
agrot6xicos em tramita9ao no Congresso.
O Brasil, absurdamente, como relata a Revista, 6
um dos poucos paェses que tem liberado uma s6rie de
agrot6xicos para os quais nao ha antidotos, como:ALDR工N,
que 6 carcinog己nico - estimulante de tumores malignos - e
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mutag色nico; DIMETOATO, que 6 inibidor da colinesterase ー
enzima fundamental ao sistema nervoso

ー, mutag6nico,

carcinogenico e cancerigeno; DODECACIJORO, que causa danos
sobre o meio ambiente, com efeitos residuais prolongados, e
faz a bioacumula9ao nas cadeias alimentares; FLOPET,
PARAQUART e outros. Todos esses "venenos" qumicos sao
utilizados em cereais, leguminosas, hortali9as e frutas em
geral, das quais somos consumidores diarios.
Frente a essa queda na receita e o descr6dito
crescente, as indastrias quimicas t6m desenvolvido, atrav6s
da EngenhaHa Gen6tica, es七udos na mu七a9ao de

gens

em

sementes, plantas, animais, etc.
Este "pacote" estara em breve no mercado, alerta
o ecologista Sebastiao Pinheiro, sem a devida avalia9ao
cientifica de seus efeitos para o ser humano.
Jacqes Saldanha, Coordenador Geral da Coolm6ia,
adverte: "no inicio isso tudo pode at巨 ser muito
interessante, mas logo-logo atingira a humanidade com
muta96es gen6ticas que nem a ind丘stria pode avaliar."
Realizando um trabalho desde 1981 sobre o efeito
dos agrot6xicos em rec6m-nascidos, na maior parte filhos de
agricultores, a enfermeira Mara Calliari, de Passo Fundo
(RS), em sete anos de acompanhamento hospitalar constatou
600 casos de beb6s com anomalias neurol6gicas, gastricas e
6sseas. Crian9as com hidrocefalia (cabe9a d'agua), p6 torto
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congenito, dedos a mais nos p6s e/ou maos, aus6ncia de osso
na perna, estreitamento do canal do es6fago, labio
leporino, etc.
Sem saber ao certo que tipo de rea96es podem ser
geradas no ser humano e na natureza, a nova versao do
modelo modernizador - a Engenharia Gen6tica - promete
mudan9as significativas em todos os cultivos: maior
resis七6ncia das plan七as a s doen9as e a s pragas, auinen七o da
produtividade, diminui9ao do 七empo de produ9ao,etc.Enfim,
segundo as indastrias quimicas, uma maior produ9ao e um
melhor produ七o num menor espa9o de tempo.
Trata-se de mais uma estrat6gia patrocinada pelas
ind丘strias quimicas que desejam perpetuar seus lucros e a
depend己ncia da agricultura a seus m6todos. Certamente essa
"novidade" vira com todo potencial monetario e politico
acumulado pelas grandes.. ind丘strias, com o apoio de
governos, bancos e outras entidades, na forma de um "pacote
fechado" para o agricultor, e sera pago, novamente, por
toda a sociedade. Tudo isto, diga-se de passagem, pratica
utilizada pela "Revolu9ao Verde".
Goodman, Sorj e Wilkinson (1990:158-162)
argumentam que na. medida em que as restri96es da natureza,
como tempo e espa9o, forem enfraquecidas, novas economias
de escala se estabelecerao. Criai-se entao, dois cenarios
possiveis. O primeiro 6 um

115
"Movimento acelerado em dire9ao a sistemas de
produ9ao cont工nuos, com um declinio paralelo
no n丘mero de produtores さ medida em que
aumentam a especializa9ao, intensidade de
capital e escala." (Goodman, Sorj e
Wilkinson, 1991: 158)
Como exemplos poderェ amos citar o confinamento de
aves e bovinos para a produ9ao de ovos, leite, carne e
derivados. Dessa forma, o uso da terra 白 minimizado e
superado por instala96es centralizadas de produ9ao,
utilizando-se de recursos como a inicroeletr6nica, a
gen6tica e o controle ambiental. "A Fazenda-fabrica tornase uma realidade."
Ja no segundo cenario,
"A dinamica principal surge dos m6todos
modernos de processamento de alimentos e de
mat6rias-primas, os quais serao refor9ados
pelos avan9os em biotecnologia." (Goodman,
Sorj e Wilkinson, 1990:159)

Neste caso, destaca-se a engenharia gen6tica
vegetal, que trabalha intensamente para adaptar as
caracterェ sticas das culturas "as exigencias do
processamento e para melhorar a sua resist邑ncia a doen9as e
pestes." Assim, como tendencia geral, "todas as culturas
agrェ colas serao submetidas a engenharia gen6tica para
atenuar as exig6ncias do processamento e comercializa9ao da
ind丘stria."
Segundo estes autores, os "limites impostos pela
natureza ainda impedem efetivamente, a organiza9ao
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industrial direta e unificada do processo de produ9ao
rural". No entanto, num futuro pr6ximo, quando plantas e
animais forem obtidos pela engenharia gen6tica em ambientes
controlados, provavelmente o "fazendeiro dara lugar ao
'bioadministrador' e a observa9ao

sera

substituida por

'software'."
3.5.2 Novas propostas para a agricultura
Como sugerimos anteriormen七e a Produ9瓦o Rural
Ecol6gica pode ser pensada como uma resposta e uma
alternativa frente a proposta oficial. Pode-se tornar uma
op9ao viavel e lucrativa ao agricultor, bem como
possibilitar o cultivo de alimentos saudaveis, mantendo o
equilibrio do ecossistema.
Neste momento, contudo, nao podemos apresentar
definitivamente a produ9ao rural ecol6gica como uma op9ao,
visto que - ao nosso ver ~ esta 白 ainda uma tend6ncia em
ascensao, condicionada ao aumento da demanda populacional e
da a9ao do Estado. No entanto, gostariamos de questionar o
sentido das a96es de cunho agro-ecol6gico que v6m ocorrendo
nos solos brasileiros, as quais repetem os hist6ricos ciclo
de domina9ao implementados pelas na96es desenvolvidas aos
paises pobres.
Por outro lado, buscaremos destacar, entre
tantas, uma proposta de agricultura ~ a biotecnologia
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tropical - que explicitamente se op6e a continuidade desse
ciclo de submissao que caracteriza a economia brasileira.
E mister, contudo, enfatizar que nao se adota
aqui uma postura xen6foba, mas busca-se considerar a
dimensao da subordina9ao e sujei9さo econ6mica que pode se
apresentar travestida nas bandeiras de uma agricultura
ecol6gica.
Para um melhor entendimento, subdividiremos as
propos七as ecol6gicas em agricultura estrangeira, que
abordaremos a seguir e, logo ap6s, a agxゴcultura tropical.
3.5.2.1 Novas formas de domina9ao: sempre um passo a frente?

Nos dias de hoje, muItos sao os que, no Brasil,
tem investido conhecimentos e a96es numa produ9ao rural
ecol6gica. Mas a quase totalidade de propostas, e mesmo de
financiamentos, vem de fora, especialmente de pa ェses
europeus.
O fato de termos sido colonizados principalmente
por estes fez com que o conhecimento na lida com a terra
tivesse como referencial os solos de "la". Entretanto,
diferentemente do que ocorre em pa ェ ses tropicais, hoje se
constata que o solo europeu 6 pobre em mat6ria organica e
pouco contemplado com a incidencia de sol. Al6m disso, fica
congelado boa parte do ano, necessitando de uma grande
compos七agem.

1ユ8
Quanto aos objetivos dos projetos atualmente
patrocinados por. grupos e governos estrangeiros, certamente
sao muitos e complexos. Entre eles podem-se destacar a
aquisi9ao de conhec加entos sobre a produ9ao organica, a
cria9ao de um mercado exportador e a do叫na9ao cultural.
Es七es pr吋etos teriam por finalidade criar
tecnologias para uma produ9ao organica, incluindo tanto
maquinas adequadas a preserva9ao do solo (diferentes
daquelas que, devido a seu peso, compactam o solo, ou das
que

o

sulcam

muito profundamente,

ei iminando

micronutrientes sensiveis ao sol) como processos agrェcolas
(tipos de compostos para a fertiliza9ao, espa9amento entre
as plantas, m6todos de capina, etc).
Assim, os conhecimentos sao desenvolvidos aqui e
apropriados pelos pa ェ ses financiadores, seja para aplica9ao
em suas lavouras, seja enquanto acumula9ao de
possibilidades de inova9ao tecnol6gica, visando posterior
aprimoramento a ser exportado como tecnologia- inovadora
para paエ ses como o Brasil. Esse procedimento ratifica e
cristaliza um circulo vicioso de dependencia e domina9ao
econ6mica.
Por outro lado, alguns destes projetos visam
七anth6m criar um mercado exportador de produ七os organicos.
Isto porque os solos - especialmente do Primeiro Mundo estao saturados de agrot6xicos e da polui ao provocada por
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esse processo inodernizante, e aqui ainda 6 possivel
encontrar terras pouco poluidas pelos "venenos sint6ticos".
Al6m disso, no Brasil 6 possェvel produzir o ano todo,
diferentemente do que ocorre nos paェses do Primeiro Mundo.
Finalmente, a presen9a de tais projetos no pais
pode refor9ar a domina9ao cultural, visto que o nosso
imaginario ja esta impregnado de valores do "saber"
estrangeiro. Retomando Jacqes Saldanha, o agricultor
brasileiro mora aqui mas t6m domicilio cultural nesses
paises, pois pensa, trabalha e age com parametros
utilizados em paises "avan9ados".
Estes paises - principalmente os europeus procuram recriar suas col6nias, ainda que agora, com mais
sutileza. Sob a 6 gide do ideario ecol6gico e/ou de uma
produ9ao agricola, mantendo seu padrao de vida alto,
reafirmam toda a submissao econ6mica do Terceiro Mundo,
ensinando-nos e financiando nossa "educa9員o" ainbiental.
Uma vez mais, id6ias e praticas geradas la, a s
vezes realizadas aqui, antecipariam uma produ9ao cultural
propria ・
3.5.2.2 Uma experi6ncia: a "biotecnologia tropical"

Opondo-se a "invas5o" de conhecjmentos e valores
estrangeiros e ao panorama de dependencia e pessimismo,
surgiu, para a agricultura brasileira, uma proposta de
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tecnologia simples, barata e adequada a este pa s tropical.
Tra七a-se da biotecnologia tropical,

七amb6m chamada de

agricultura brasneira ・ Utiuza-se esse

七ermo pela

diversidade e pelo uso da natureza, em confronto com as
propostas das ind6strias qumicas que tamb6m denominam de
biotecnologia o produto das pesquisas no campo da
engenharia gen6tica. "Biotecnologia 6 o que eu fa9o aqui,
com o desenvolvimento das esp6cies em seu ambiente
natural", diz o ambientalista

Nasser

Yousef Nars,

responsavel por esta proposta. (Guia Rural, 1991:166)
A busca de

Nasser

6 a de resgatar aspectos

culturais e ambientais do Brasil tropical, eia oposi9ao a
avalanche de projetos e tecnologias estrangeiras que
possuem um referencial t6cnico/econ6mico/cultural de seus
paises de origem. Assim, o anibientalista trabalha com a
id6ia de um ecossistema que 6 muito dinamico, utilizando o
mato como alimento para os insetos, criando uma cadeia
ecologicamente equilibrada e nao eliminando os elementos
considerados predadores pela agricultura convencional.
Utiliza-se tamb6m

do

sol

abundan七e como agen七e

potencializador das culturas, na medida em que propicia a
decomposi9ao mais rapida da mat白ria organica.
Esta proposta agro-ambientalista pode servir
tanto para pequenas quanto para grandes unidades de
produ9ao. O trabalho foi iniciado no Hortao da Prefeitura
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de Cachoeiro do Itapemirim, no Espirito Santo, produzindo
hortali9as e frutas em 10 hectares. Hoje o agr6nomo
ecologista assessora varias planta96es, uma com 80 mii p邑s
de laranja, outra com 80 mil p6s de mamao papaia ou ainda
uma com um milhao de p6s de abacaxi.
Os

resultados

des七a

agricultura

sao

surpreendentes. Com um custo de 50% a 70% menor e com um
rendimento muito superior ao da agricultura tradicional, a
proposta do agr6nomo Nasser vem desarticular a agricultura
tradicional.
Lavouras de cenoura, por exemplo, produzem 90
ton/ha contra a m6dia nacional de 40 ton/ha. A laranja 6
outro exemplo. No Brasil a m6dia 6 de 1,7 caixas por p6 e o
recorde brasileiro 6 de 4,5 caixas. A biotecnologia
tropical alcan9a uma m6dia de 7 a 10 caixas, mais ou menos
1・ 600 fru七as por p邑・ （Revis七a Pro七e9ao, 199い51)
A biotecnologia tropical, tendo um custo inferior
e uma produ9ao superior a tradicional prop6e um novo olhar
e um novo agir na forma de produzir alimentos: nao
interferir e destruir a natureza e sim fazer parte dela,
integrando-se a ela.
Para Nasser, a agricultura organica nao pode
repetir o erro da convencional: impor ao agricultor
receitas, pacotes fechados para o mesmo cultivo em
diferentes regi6es. (Guia Rural, 1991:116)
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Al6m disso, os produtores ligados a esta proposta
advogam a necessidade de alimentar e vender seus produtos
para todas as regi6es do Brasil, numa busca de nutrir esta
popula9ao carente de alimentos, relegando a um segundo
plano a expor七aCao・
Trata-se, como afirmamos anteriormente, de uma
proposta agrェ cola ecol6gica que visa ao rompimento de
certos la9os que interferem no desenvolvimento brasileiro e
que asfixiam a possibilidade de uma cultura pr6pria.
3.6 Da agricultura ら sociedade p6s-mater垣lista?
Com o inevitavel fracasso da Revolu9ao Verde e o
surgimento do movimento ecol6gico abrem-se varias
perspectivas para a agricultura. Uma delas, sem d丘vida,6 a
continuidade do projeto niodernizante atrav6s do que ha de
七ecnologidamen七e mais novo na ci6ncia: a engenharia
gen6tica.
Outra perspectiva esta vinculada a s propostas de
projetos ecol6gicos, articuladas ao ecologismo. Estas
prop6e um olhar diferente sobre a natureza e um novo agir
planetario, divergente daquele criado pela razao
instrumental

(fragmenta9ao,

redu9ao,

mecanicismo,

hermetismo). Ou seja, encarando o mundo de forma integrada
globalmente, revendo o desenvolvimento material do homem,
redefininio as rela96es sociais, repensando antigas
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rela96es, criando novos modos e estilos de vida, buscando
uma nova est6tica de exist6ncia, etc.
Pode-se tamb6m acrescentar que a produ9ao agroecol6gica representa unia mudanぐa do paradigma dominante
para o mejo rural, na forma de relacionaxnento com a
natureza, na expectativa de independ6ncia dos agroqulmicos,
no rep丘dio a engenharia gen6tica, na explora9ao das
potencialidades regionais e na sa丘de do homem e do planeta.
Neste mesmo panorama abre-se um leque muito
diversificado de propostas e, dentre elas salientamos uma
em especial para o desenvolvimento agr ェ cola brasileiro: a
biotecnologia tropical, que, devido a seu baixo custo e uma
produtividade muito alta, vem se contrapor a outras
propostas de cultivo ecol6gico e desarticular a agronomia
tradicional. Esta tera que rever seu modelo dependente, ou,
ignorando essa "revolu9ao" agr ェ cola, se tornara obsoleta
quan七o a s 七6cnicas.
Assim, numa perspectiva futura poderemos ter dois
tipos de alimentos: de uni lado produtos advindos de origens
diversas, sintetizados num s6, igual ao original, que
pretende substituir em gosto e cheiro o primeiro, fornecido
e/ou processado pela ind丘stria. De outro, uni produto dentro
dos padr6es ecol6gicos de produ9ao. Isto ja vem ocorrendo,
na medida em que as ind丘strias fornecem, por exemplo, caf6
sol6vel granulado, ado9antes, margarinas e tantos outros

124

七ui9ao aos na七urais. Ja o movimen七o
produ七os em subs七i
ecol6gico incentiva a cria9ao de feiras de agricultores e
entidades ecologistas que forne9am alimentos de origem
assegurada, com garantias de nao portarem nenhum aditivo
quimico-sint6tico, mesmo aqueles industrializados de forma
ar七esanal.

、、
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4.UM PROJETO AGRiCOLA ECOL6GICO:COOL!'!虹A E A PEQUENA
PRODU9AO RURAL

4 ．エ AN云LェSE DA EXPER玲NCェA ESTUDADA
Nesse capitulo analisaremos as informa96es
colhidas ao longo do processo de pesquisa. Primeiramente,
examinaremos a Cooperativa Ecol6gica Coolin6ia, gestora ー
entre outras coisas - de um projeto de escoamento da
produ9ao agrェ cola ecol6gica. Buscaremos compreender como se
desenvolve esta proposta agr ェcola atrav6s da rela9ao da
Cooperativa com o meio rural, seja pelo N丘cleo T6cnico
Agropecu5rio ou pela Feira dos Agricultores Ecologistas,
dois elementos-chaves para a solidifica9ao desse
empreendimento agroecol6gico.
Em seguida, trataremos dos agricultores
ecologistas, abordando as raz6es que justificam o abandono
de uma agricultura tradicional e/ou modernizante por outra,
ecol6gica.
A centralidade que se atribui, na analise a
Cooperativa Coolm6ia deve-se ao fato desta entidade ter
sido de vital importancia para que estes agricultores
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consolidassem o seu processo de transi9ao no caminho da
agricultura ecol6gica. A Cooperativa, quando cria
mecanismos para o escoamento da produ9ao rural, torna-se
organizadora e - em certa medida - orientadora dos
agricultores que a ela se ligaram.
Para fundamentarmos a analise a ser realizada,
utilizamos as seguintes hip6teses, baseadas na bibliografia
concernente.
Hip6tese Central: pequenos produtores rurais que
se utilizam de mao-de-obra familiar e que optam pela
agr icu lt'ura

ecol6gica percebem nesta uma estrat6gia de

reprodu9ao e de continuidade no meio rural.
Hip6teses secund邑rias: 1. mais do que da
permanencia rio campo, esses agricultores encarnam uma nova
proposta de conviv己ncia com o meio ambiente e com o
universo de pessoas que os cercam.
2.

Estes agricultores possuiam uma pratica

agricola anterior ligada ao processo agricola tradicional
e/ou modernizador.
3. Os produtores rurais ecol6gicos t6m um papel
primordial no projeto de mudan9a social e estrutural que se
articula na Cooperativa Ecol6gica Coolm6ia.
4. Por fim, a ecologia, o ecologismo e a produ9ao
rural ecol6gica tem um papel revolucionario junto ao meio
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rural, levando agricultores a modificarem suas rela96es com
a terra, as pessoas, a sociedade.

'

.

.

O espa9o conquistado pelo movimento ecol6gico
viabilizou o desenvolvimento de entidades e projetos
agroecol6gicos, impulsionando unia maior aceita9ao das
causas anibientais e um aumento na procura de produtos
provindos de uma agricultura ecol6gica.
Algumas dessas entidades e projetos tiveram e t6m
o m6rito de aglutinar em torno de si produtores rurais que
estavam abandonando a agricultura tradicional e/ou
niodernizante por outra mais salutar, menos agressiva e de
certa forma, nesse momento, mais lucrativa.
Como ja vimos, diferentes propostas de
agricultura ecol6gica se desenvolvem, criando novos valores
e padr6es de comportamento tanto no meio rural quanto no
urbano. Nesse sentido, argumentamos que a agricultura
tradicional e/ou modernizante, em diferentes niveis
tecnologicamente, visa a planta como principal agente da
produ9ao, sendo o solo considerado apenas como um substrato
fエ sico ao qual devem ser adicionadas quantidades de
fertilizantes ou corretivos para o bom desempenho da
lavoura. Dessa forma, o solo torna-se um grave problema
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para estes que aderem ao processo modernizante de produzir,
pois os fertilizantes quェmicos nao renovam biologicainente o
solo, tornando-o est6ril. As ind丘strias produtoras desses
insunios, contudo, incentivam a utiliza9ao desses produtos,
mesmo sabedoras do perigo que eles representam para o solo.
Pode-se dizer entao que o modelo agrェcola ainda hegein6nico
consagra um padrao de acumula9ao e comportamento selvagem
em rela9ao ao meio ambiente, impondo ao produtor a "busca
do lucro no prazo de uma safra, o que pode significar a
destrui95o de sua base produtiva". Com isto, aponta
Zimmerman

(1992:47), as perdas anuais de solo no Brasil

estao na ordem de 194 milh6es de toneladas, fato este que
por si s6 justificaria uma imediata reversao desse processo
"modernizante" de agricultura e a busca de padr6es
alternativos, menos prejudiciais ao solo e consequentemente
ao homem.
A agricultura ecol6gica, por sua vez, acredita na
prioridade do equilェbrio do solo para a obten9ao de uma
maior produ9ao. Assim, deve-se respeitar e privilegiar a
vida microbiana do solo e nao mais ater-se somente ao
desenvolvimento e bom desempenho das plantas, que sao
vistas como decorrencia do tratamento adequado dado a
terra. Ou seja, o bin6miO planta/produ95o passa por outro
entendimento: solo equilibrado/meio ambiente restauradoノ
maior produ9ao.
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Dentre estes. projetos agroecol6gicos encontramos
no Rio Grande do Sul distintos grupos, sendo que a maioria
deles localiza-se eni regi6es de minif丘ndios, tendo uma
ainda incipiente rede de venda de suas mercadorias.
A Cooperativa Ecol6gica Coolm6ia, apesar de nao
estar constituェ da no meio rural, promoveu o encontro de
agricultores e o escoamento de seus produtos. Al6m do que,
esta entidade representou para os produtores um apoio em
seu processo de afastamento do modelo agr ェcola,
sociologicamente definido como moderniza9ao conservadora,
、
iniciado antes desses agricultores conhecerem ou se
integrarem a qualquer projeto de cunho ecol6gico.
Assim, cabe salientar a cQntribui9ao dessa
entidade e seu N丘cleo' T6cnico Agropecuario para o
crescimento desse projeto agroecol6gico.
4 ・ 2 A Cooperativa Ecol6gica Coolm6ia
A Coolm ia, desde sua origem em 1978, tem uma
forte liga9ao com o meio rural. Pode-se dizer que seu
surgimento se deve a iniciativa de um grupo de pessoas de
comprarem em grande quantidade, mel e arroz integral,
distribuindo posteriormente entre si. Num segundo momento,
passou a comercializar outros produtos coloniais, abrindo a
venda para a comunidade em geral.
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Hoje, al6m de defender interesses ecol6gicos
perante o Estado, de participar da associa9ao das pequenas
cooperativas e promover a feira dos agricul七ores
ecologistas, a Coolin6ia comercializa rio entreposto
hortali9as, cereais, frutas, condimentos, lanches e almo9o,
com produtos de seus associados produtores.
Desde que se constituiu, a Cooperativa se definiu
pelo ecologismo, naturismo e cooperativismo, como podemos
comprovar pelas suas publica96es sobre esses temas.
Para a Cooperativa, ecologia, por um lado, 6 a
defesa da natureza; por outro, a busca de uma melhor
qualidade da vida humana. Entre os pressupostos de sua
orienta9ao estao: o uso racional dos recursos naturais; a
correta utiliza9ao do sclo: a pratica de uma agricultura
natural, sem agrot6xico; reciclagem de lixo; a defesa do
consumidor sob o prisma da. sa丘de p丘blica; a subordina9ao da
tecnologia a uma 6 tica ecol6gica que privilegie a vida e a
natureza, e nao o lucro.
Naturismo expressa a inten9ao de viver segundo a
natureza no plano pessoal, o que inclui: consci6ncia
ecol6gica, manifesta em a96es cotidianas de preserva9ao da
natureza - seja na 6 rbita do corpo, da casa, dos espa9os
sociais ou p丘blicos; op9ao pela auto-sufici6ncia; busca do
autodeserivolvimento; regime alimentar vegetariano em
qualquer de suas varia96es.
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Os principios basicos do coope.rativismo sao: 1)
adesao livre; 2) gestao demccratica; 3) taxa limitada de
juros ao capital; 4) retorno das sobras proporcionais a s
opera96es; 5) aus6ncia de discrimina9ao (religiosa, racial
e social); 6) coopera9ao ativa em plano local, nacional e
internacional com vistas a uma integra9ao; 7) constitui9ao
de um fundo de educa9ao e forma9ao dos associados e do
p丘blico em geral.
A diretoria atual da Coolm6ia, eleita em
assembl6ia geral, definiu-se pelo que chama de uma
autogestao ecol6gica, priorizando a autonomia dos diversos
setores, descentralizando o poder de resolu9ao ao nivel
operacional.
Apesar do discurso compreender a possibilidade da
autogestao da Cooperativa, verifica-se na realidade que as
decis6es finais da entidade se concentram nas m os de tres
pessoas localizadas estrategicamente na composi9ao dos
Conselhos - 6 rgaos que administram a Coolin6ia. Estes
indivェ duos circulam na Cooperativa ha, certamente, mais de
cinco anos, fato inusitado, devido a grande rotatividade de
associados, tanto em cargos dos Conselhos quanto na
categoria de servidores. Como ressalta Viola (1987:86), uma
das caracterェ sticas dos grupos ecol6gicos que surgem nos
anos 70 e 80 refere-se ao n丘mero de pessoas que circulam ou
fazem parte da entidade. A quantidade de membros pode at6
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ser elevada - mais de mil individuos-, mas o n丘mero de
pessoas que transitam efetivamente na associa9ao gira em
torno de 10 a 20, sendo que, destas, duas ou tres se
destacam do restante do grupo em varias dimens6es:
dedica9ao a entidade, prestigio p丘blico, autoridade nas
decis6es de grupo, acesso aos meios de comunica9ao de
massa, acesso a s ag己ncias estatais, viagens, palestras,
cursos, e七c. De fa七o, es七a es七rutura pode ser encon七rada de
forma arraigada na Coolm6ia, indicando que a cooperativa
tem dificuldades de passar para outros estagios mais
avan9ados de estrutura9ao na forma de gerir a entidade.
Hoje, a Coolm6ia conta com 1.300 filiados,
divididos em associados-consumidores, associados-servidores
e associados-produtores. Os associados-consumidores, como o
pr6prio nome diz, somente consomem os produtos
comercializados pela cooperativa. E a grande maioria dos
associados, girando em torno de 1.100 a 1.200 pessoas e
entre o total dos cooperativados, sao os que estao menos
organizados. Como consumidores, estes associados tem
direito - al6m dos estatutarios - a um desconto de 10 a 30%
nos produtos oferecidos pela cooperativa, com exce9ao dos
hortifrutigranjeiros.
Os associados-servidores sao aqueles que
trabalham na Coolm6ia corno aut6nomos, pois a entidade nao
possui funcionarios. Sao os que estao mais organizados, at6
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por

七erem uma participa9ao mais dire七a, fisicamente

agregados na entidade. Em termos salariais, tem um
rendimento m6dio acima do similar no mercado de trabalho.
Contudo a pr6pria rotatividade nos postos de trabalho
parece indicar que as vantagens nao sao tao significativas
que inantenhani os servidores por muito tempo na cooperativa.
Em n丘mero sao, mais ou menos, 30 individuos.
Finalmente, os associados-produtores sao aqueles
que produzem para a comercializa9ao na cooperativa. T己m uma
organiza9ao prec5ria, devido a sua distribui9ao geografica,
mas eficiente, atrav6s da comissao da feira e de alguns
servidores da Coolm6ia que realizam trabalho para estes.
Es七es

associados

ftrnecem

araos.
~

’

farinaceos,

hortifrutigranjeiros, produtos lacteos, etc. (COSTA &
BUFFON, 1987; Costa, 1988 e 1991)
Nem a pr6pria Cooperativa tem claro o nmero de
produtores rurais que com ela comercializam, pois alguns
negociam esporadicamente, conforme a safra, como 6 o caso
dos produtores de arroz, feijao, a9丘car inascavo entre
outros. Por outro lado, ha aqueles agricultores que estao
vinculados indiretamente a Coolm6ia, atrav6s de entidades a
ela associadas. Segundo estimativas do responsavel pelo
setor de compras da cooperativa existem em torno de 30 a 70
produtores rurais associados que comercializam com a
Coolm6ia, incluindo ai as associa96es e aqueles que
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negociam por temporada. Contudo, se tomassemos
individualmente cada produtor, esquecendo a periodicidade e
sem agrupa-los nas associa96es, um provavel n丘mero giraria
em torno de 80 a 120 produtores rurais que comercializam
com a Coolm6ia.
B in七eressan七e salien七ar que 6 um fa七o raro no
cooperativismo mundial uma entidade possuir nos seus
quadros essas tr己s categorias de associados. E igualmente
incomum uma cooperativa possuir um Conselho Educativo, al6m
dos conselhos regulares (Administrativo, Fiscal,
Representantes). O Conselho Educativo tem por fun9ao, entre
outras, planejar atividades educativas da Cooperativa,
promover cursos, treinamentos, palestras e reflex6es para
os associados e/ou para a comunidade.
Voltando a questao dos associados-produtores,
podemos dividi-los em urbanos e rurais. Os urbanos sao os
que vivem e produzem na cidade. Geralmente integram a
"ind丘stria" de transforma9ao, produzindo paes, tortas,
bolachas, massas, balas, bombons, incensos, sabonetes, etc.
Ja o associado rural 6 aquele que desenvolve sua produ9ao
no meio rural, seja ela 'propriamente primaria, seja ela
beneficiada por processos industriais, semi-industriais ou
artesanais. Assim, o assodiado produtor rural pode produzir
hortali9as, graos, frutas, leite, bem como passas de
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bananas, cocadas, compotas, suco de uva, massa de tomate,
que巧o,e七C.
Eia 1986, a Coolm6ia institui um evento ecol6gico
anual denominado TUPAMBA, termo que evoca uma forma de
organiza9ao econ6mica e social baseado no uso coletivo da
terra e na coopera9ao, caracteristica dos SETE POVOS DAS
MェSS6ES, nos s6culos XVェェ e XV工工工． E七imologicaniente,
TUPAMBAE deriva do tupi-guarani e significa "TERRA DE
TUPA" OU "TERRA DE DEUS". A escolha desse nome esta ligada
a busca de uma identidade simb6lica e geografica com uma
cultura anterior e com o espa9o em que a Cooperativa se
insere.
Em 1989, o tema da. TUPAMBA foi a Festa do
Alimento, onde produtores que produziam ecologicamente
expuseram e venderam seus produtos aos consumidores da
capital. Esta festa deu origem さ uma feira mensal dos
agricultores ecologistas, desvinculando-se da TUPAMBA.
Por outro lado, a Coolm6ia, enquanto aglutinadora
de uma produ9ao rural ecol6gica, possui uma rela9ao
diferenciada e "inovadora" com seus associados-produtores.
Diferenciada e inovadora, entre outras coisas, porque a
cooperativa exige que os Produtos obede9am adequadamente a
certos padr6es em sua produ9ao (nao utiliza9ao de
agrot6xicos, preserva9ao da natureza, utiliza9ao de
compostos org&nicos, etc).. Da mesma forma, h5 interesse em

136

modificar a percep9ao desses agricultores a ela ligados
quanto ao modo de se relacionar, seja socialmente (via
cooperativismo, autogestao), seja economicamente (politica
do pre9o justo - um pouco a mais para o produtor e um pouco
a menos para a entidade), seja politicamente (participa9ao
na Cooperativa, nos encontros, debates), seja
ambientalmente (produ9ao organica, conserva9ao da natureza,
reciclagem).
E mister acrescentar neste momento que a
Cooperativa nao tem por finalidade o lucro. Segundo seu
atual Coordenador Geral - Jaques Saldanha - a entidade
deseja crescer em conjunto com as tr己s categorias de
associados (produtores, servidores e consumidores).
Retornando a questao dos ganhos da Cooperativa,
de fato, quando olhamos mais detidamente para a entidade
percebemos que o lucro nao 6 um dos pilares de sua conduta.
Nesse sentido, a Coolm6ia vem sofrendo uma s6rie de
restri96es por falta de recursos, o que tolhe muitas vezes
sua a9ao e sue desenvolvimento. A arrecada9ao (receita)
quase se iguala a s despesas, havendo com isto uma s6rie de
carencias a serem supridas, como materiais permanentes que
est5o deteriorados (mesas, armarios, maquinas), que sao
alugados (sede, telefone), que a cooperativa nao possui
(computador, fax), ou profissionais qualificados para
desempenharem certas atividades prioritarias (agr6nomos,
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administradores). Em muitos casos a Coolm邑ia conta com o
tempo livre de seus associados para dar cobertura a s
tarefas necessarias, e se as paga 6 em valores simb6licos.
Como ja vimos, interligando o esquema proposto
por Viola (1987), podemos localizar a Cooperativa entre os
ecologistas realistas, uma vez que sua atua9ao esta ligada
a constru9ao e ao desenvolvimento de um movimento

de

transforma9ao da sociedade via ecologia. Suas liga96es com
o meio rural se ancoram em pequenos proprietarios e
cooperativas, a par do sitio que a pr6pria Coolm6ia mant6m.
Por fim, poderェ amos dizer que a Cooperativa
Coolm6ia hoje 6 um p6lo cultural, divulgador e incentivador
de um pensar e agir, de praticas ecol6gicas e cooperativas.
Ela estimula uma produ9ao rural sem a utiliza9ao de
agrot6xicos e com o aproveitamento de produtos biol6gicos
naturais, combatendo toda a tecnologia artificial oferecida
pelos setores associados ao processo modernizante da
sociedade industrial. Por outro lado, aglutina em torno de
si produtores, oferecendo assist6ncia t6cnica e o
escoamento dos seus produtos. Al6m disso, ela 6 considerada
um ponto de refer己ncia para quem produz e procura um
alimento "limpo", sem agrot6xicos.

138
4.2.1 0 N丘cleo T6cnico Agropecuario
O N丘cleo T6cnico Agropecuario (NTA) t己m sua
origem em 1987 e esta vinculado, como grupo consultor e
assessor, ao Conselho Administrativo da Cooperativa
coolm6ia. E o mais antigo, forte e estavel n丘cleo da
Cooperativa. Sua fun9ao 6 a de dar assistencia t6cnica a
agricultura ecol6gica para o sitio da Cooperativa, para
agricultores associados e para interessados em produzir
nesta perspectiva.
Al6m disso, o n丘cleo deve orientar, auxiliar,
formar, informar, propor intercambios, fornecer livros,
textos, videos para os agricultores, bem como promover
cursos, articular debates, assessorar o Conselho
Administrativo e os produtores rurais.
Os principais objetivos do N丘cleo T6cnico
Agropecuario, segundo as reuni6es realizadas e documentadas
no caderno de anota96es deste nacleo,6 organizar um grupo
de pessoas que focalizem de forma mais constante, crescente
e responsavel a rela9ao produ9do, produtores ecologistas e
alimentos, no cotidiano da Cooperativa.
O coroamento do trabalho deste n丘cleo deu-se em
1989, com a realiza9ao da Festa do Alimento. A partir dai o
trabalho do NTA aumentou significativamente e o n丘mero de
visitas foi ampliado devido a uma demanda constante de
pessoas interessadas em produzir ecologicamente.
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Hoje, apesar de ser um n丘cleo ativo, nao possui
urna estrutura pr6pria e muito menos profissionais
qualificados que, em regime de dedica9ao exclusiva,
assessoreni os agricultores. Dessa forma, a fiscaliza9ao, as
visitas e as orienta96es aos produtores rurais sao
realizadas periodicarnente por voluntarios (associados), que
recebem urna ajuda de custo por esta tarefa.
Criou-se uma rela9ao de confian9a entre a
produtor, o n丘cleo e a cooperativa, onde uni acredita no que
o outro esta realizando. Ou seja, o agricultor segue as
orienta96es dadas pelo nacleo e este confia que o
agricultor ira adotar as praticas prescritas, dispensando
urn

controle rigido e permanente. Esta atitude parece estar

dando certo, pois at6 o momento Mo houve nenhum
desentendimento nesse sentido entre as partes. Mais do que
isto, 6 uma forma diferenciada de relacionamento entre
agricultor e uma entidade, baseada em unia m丘tua confian9a.
4 ・ 3 A feira dos agricultores ecologistas
Atrav6s da Festa do Alimento, realizada em
outubro de 1989, tema da TUPMBA daquele ano, surge a
feira de agricultores ecologistas, promo9ao da Cooperativa
Ecol6gica Coolm6ia.
Inicialmente, a feira era realizada uma vez por
m邑s, devido ao esfor9o de organiza9さo necessario para

urn
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evento desse porte, havendo ainda pouca produ9ao e escasso
conhecimento da popula9ao sobre o trabalho. Rapidamente,
contudo, a feira passou a ser realizada duas vezes por mes,
no segundo e quarto sabados, tornando-se semanal a partir
de outubro de 1991, em comemora9ao ao seu segundo
aniversario. 'A feira se localiza na rua Jos6 Bonifacio bairro Bonfiin, local que tem a tradi9ao de, aos domingos,
sediar o l3rique da Reden9ao, feira de antigUidades e
artesanato que se consagrou como concorrida op9ao de lazer
da classe m6dia porto-alegrense.
O desenvolvimento da feira pode ser dividido em
duas fases: a primeira, de 1989 a 1991, pode ser descrita
como a de implementa9ao, num esfor9o de produtores e
entidades heterog己neos. Neste inicio, a uniao de diferentes
grupos se fez necessaria em fun9ao de um objetivo percebido
como necessidade maior: promover a agricultura ecol6gica.
Desta iniciativa surgiram 28 bancas, que se reuniam para
comercializar, trocar informa96es e estabelecer um novo
relacionamento entre produtores e destes com o consumidor
urbano. Foi, essencialinente, um momento de decis6es, onde
em determinado momento optou-se pela feira de agricultores,
reservado a que1es produtores urbanos participantes, ou que
viessem a participar, a categoria de convidados. Este fato
aponta para um tratamento privilegiado dado pela
cooperativa aos a gricultores.

141

O segundo momento, a partir de 1991, pode ser
caracterizado como de r'eorganiza9ao de grupos e for9as. Na
medida em que a feira tomou vulto, passando a ser
reconhecida e pres七igiada pela comunidade, s eu comando
tornou-se alvo de uma disputa polltica pela hegemonia.
A disputa, que tamb6m se caracterizou como um
recomposi9ao entre os membros, p6s de um lado a Cooperativa
Coolm6ia, que defendia a manuten9ao de seu controle da
feira, apoiada pela comissao da feira. Seus argumentos se
concentravam em atribuir ao outro grupo incapacidade de
gerenciar e fiscalizar o cumprimento das normas minimas de
uma produ9ao ecol6gica pelos diferentes produtores,
situados em diversos pontos do Estado. Da mesma maneira, se
expressavam d丘vidas quanto a s condi96es do outro grupo para
realizar uma triagem competente, para que o ingresso de
produtores na feira nao apresentasse futuras distor96es,
como, por exemplo, a entrada de intermediarios. Mais do que
isto, o controle por um 6 rgao p丘blico - o opositor - foi
considerado perigoso, uma vez que, com as constantes
mudan9as de orienta9ao polェ tico-partidaria, se poderia
acabar com o empreendimento.
O 6 rgao p丘blico em questao, que polarizou com a
coolm6ia os destinos da feira foi o Centro Administrativo
Demonstrativo (CAD), da prefeitura de Porto Alegre. O CAD,
atrav巨s do seu diretor, buscava responsabilizar-se pela
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feira, evocando a rigidez que seria imposta pela Coctlm6ia
para a entrada de novos produtores. O CAD utilizou-se da
feira do Mel - patrocinada pela Associa9ao dos Apicultores,
que ocupavam o mesmo espa9o da feira dos agricu1tores, em
sabados alternados ー , como um trunfo politico utilizando-a
como justificativa para retirar da Coolm6ia a concessao do
espa9o ocupado. A Feira do Mel poderia usufruir do local
todos os sabados, desde que seus organizadores aceitassem
que a esta incorporasse outros produtos advindos de
agricultores ecologistas abalizados pelo CAD.
Temos motivos para acreditar que esta oposi9ao
assumiu

申 m certa medida, o carater de uma disputa

particulari entre individuos dessas duas entidades, ia partir
de posi96es pol工 tico-administrativas divergentes. Todavia,
este certamente nao 6 o espa9o para entrar no m6rito de tal
dimensao do epis6dio.
Essa disc6rdia acabou na mesa do secretario
municjpal de Ind丘stria e Com6rcio, pasta a qual o Centro
Administrativo Demonstrativo 6 diretamente vinculado, que
gerencia o uso de espa9os p丘blicos municipais para eventos
da natureza da Feira. O impasse foi resolvido da seguinte
forma: como rio local da feira ha varios cantejros de
passeio, entre duas pistas de rua, ficou acertado que o
primeiro canteiro seria destinado a Coolm白ia e o segundo
ficaria sob responsabilidade de uma comissao da Feira do
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Mel, a qual se associaria o CAD. Este 丘 ltimo administraria
a sele9ao de produtores rurais que participariam do evento,
se integrando no segundo canteiro.
Nesta. recomposi9ao geopolitica, houve um
reordenamento de grupos e pessoas que se consubstanciou em
suas aloca96es numa ou noutra feira. A maioria dos
participantes da Feira promovida pela Coolm6ia optaram por
permanecer junto a entidade.
As divergencias se apresentaram no interior de
uma elite esclarecida, que busca hegemonja, neste caso, a
lideran9a do movimento que aos poucos vai tomando forma sob
o nome de agricultura ecol6gica.
Numa avalia9ao mais recente, percebe-se que uma
parte significativa de consumidores nao consegue perceber a
diferen9a entre as duas feiras que ocorrem conjuntamente.
Isto gera uma s6rie de embara9os. De um lado, aos
associados a feira do mel e ao

CAD

6 permitido

comercializar produtos elaborados com a9丘car branco,
bebidas alco6licas, entre outros. Ja, aos associados da
Coolm6ia a venda destes produtos nao 6 permitida.
Confusos, muitos consumidores imputam a Coolm6ia
a culpa pela venda de produtos estragados (ovo podre, mel
adulterado, produto fora do prazo de validade, etc.). A
Cooperativa argumenta que, por uma falta de uma maior
fiscaliza9ao e honestidade por parte de alguns produtores,
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a maioria desses produtos advem dos associados ao CAD e da
Feira do Mel, sobre as quais a Coolin6ia nao possui nenhuma
inger6ncia.
Ha apenas uma rua que separa as feiras, sendo que
alguns cartazes - que poucas pessoas l己em - indicam quando
se entra na feira dos associados da Coolm6ia. Esta confusao
toda 6 vista com apreens5o pela Cooperativa, pois esta
busca manter uma imagem de integridade de seus membros e
dos produtos que eles comercializam.
Ja, a composi9ao da feira dos agricultores
ecologistas associados a Coolm6ia 6 bastante heterogenea.
Para uma melhor compreensao dividiremos os participantes em
dois grupos: os que produzem individualmente e os que
produzem de forma associativa.
No primeiro grupo, os chamados produtores
individuais, podemos fazer a seguinte subdivisao: 1.
agricultores que, em conjunto com sua familia, residem e
desenvolvem sua produ9ao no meio rural, tendo uma tradi9ao
agrェcola. Na feira sao em n丘mero de cinco (5); 2. urbanos,
com sitio, cuja produ9ao utiliza o trabalho de caseiros ou
empregados. Sao tamb巨m em n丘mero de cinco (5); 3. Urbanos
que op七aram por viver e produzir no meい rural*.Sao qua七ro
(4); 4. um viveirista, que desenvolve trabalho na a rea de

* Sobre o assunto ver Giuliani, Gian Mario. Neo-ruralisnio:
o novo estilo dos velhos modelos, 1990.
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recupera9ao e comercializa9ao de esp6cies nativas; e, 5. um
livre iro**.
Ja no segundo grupo temos: associa9ao de
agricultoreき que optaram pela agricultura ecol6gica, que se
unem para agilizar sua produ9ao e comercializa9ao de seus
produtos. Existem grupos de 10 a 35 produtores numa mesma
associa9ao. Na feira, contabilizamos cinco (5) grupos; e,
grupos urbanos, considerados convidados da feira, vendendo
produtos - geralmente processados por eles

como

farinaceos, biscoitos, p5es e outros. Estao em n丘mero de
tres (3), incluindo ai a pr6pria Coolmeia que tamb6m
comercializa produtos de seus associados na feira.
Assim, poderiamos dizer que existem 16 produtores
que convencionamos chamar de individuais e 8 grupos de
produtores. Se f6ssemos contabilizar, poderェamos dizer que
o namero de pessoas envolvidas estaria em torno de 400 a
600. Sao 80 a 120 familias que vivem em pequenas
propriedades, com at6 25ha, habitando e produzindo no
campo. Por exemplo, na Associa9ao dos Agricultores
Ecologistas de Ant6nio Prado e Ip6 existem 32 familias
associadas. Partindo da premthsa de haver em m6dia 5
membros por familia, teriamos 160 pessoas diretamente
envolvidas.

** Jos6 Augusto Carneiro, um dos fundadores da AGAPAN.
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E necessario salientar que a cooperativa coolm6ia
da prioridade a grupos de agricultores e nao a produtores
individuais, na sele9ao dos participantes da feira. Dessa
forma, para cada membro de um grupo, os custos diminuem ー
tanto na compra como na venda de materiais - e mais
produtores sao engajados nessa proposta de produ9ao. Al6m
disso, ha uma aposta na coopera9ao entre eles, e, ja que as
decis6es serao tomadas coletivainente, no fortalecimento dos
grupos em questao.
A feira 6 administrada por uma comissao, sendo
que os recursos advem dos pr6prios produtores, que
contribuem com 10% de sua receita na feira, ap6s descontar
as despesas com combustiveis. A maioria dos produtores nao
tem base fixa em Porto Alegre, nem mesmo os da comissao da
feira, 七endo, portan七o, como impor七an七e pon七o de apoio a
Coolm6ia, onde alguns associados fazem os servi9os
necessarios para a organiza9ao do evento.
Os produtores rurais que participam da feira
residem em varios pontos do Estado, como: Ant6nio Prado,
Camaqua, Eldorado do Sul, Feliz, GraTnado, Igrejinha, Ip己,
Novo Hamburgo, Panambi, Santa Cruz do Sul, Taquar, Torres,
Viamao e outros municipios.
sesta feira, os agricultores exp6em e vendem seus
produtos a comunidade em geral, mantendo assim um contato
direto com a popula9ao, o que significa uma oportunidade
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para o intercambio cultural. A feira 6 , segundo alguns
produtores, uma pe9a fundamental em suas vidas e na
continua9ao de sua produ9ao. Muitos sao os motivos: o
econ6mico, pois seu produto, vendido a pre9o de mercado,
sem o intermedi rio, obt巨m um lucro maior; o cultural, pois
muitos agricultores desconheciam outras cidades, costumes e
pessoas, al6m dos da sua regiao; o social, pois atrav6s do
contato direto com o consumidor ha uma intensa troca de
informa96es e ha uma grande intera9ao ' entre os pr6prios
agricultores que permutam entre si dados a cerca do
plantio, de novas t6cnicas, de orienta96es e proje七os,
apoiando-se mutuamente; o polェ tico, pela oportunidade de
par七icipa9ao e expressao de posi96es em reuni6es,
palestras, programas de radio, televisao1 etc.
Uma das caracterェ sticas mais importantes da
feira 6 que a figura do intermediario 6 eliminada. A
comercializa9ao 6 realizada pelo pr6prio produtor. Para
cada feira 6 realizada unia pesquisa em supermercados da
regiao sobre os pre9os atualizados dos produtos a serem
vendidos. Uma lista 6 entregue aos produtores, no inicio da
feira, com o pre9o maior e o menor encontrados, al6m do
valor pelo qual o produto 6 vendido na Cooperativa. A
partir dessa listagem o produtor faz seu pre9o, que nao
pode ultrapassar o maior dentre os tr6s que lhe sao
fornecidos.
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A feira dos agricultores ecologistas

tern

urna

grande importancia para os produtores que dela participam.
Em primeiro lugar, representa um aumento na sua renda, al6m
da regularidade dessa remunera9ao; em segundo, ha urna maior
valoriza9ao social do produto, do trabalho e do pr6prio
agricultor; em terceiro, propicia um alargamento da visao
de mundo desse agricultor, devido a s informa96es que ele
recebe, da participa9ao em diversos eventos e tamb6m da
rela9ao que ele desenvolve junto ao consumidor dos seus
produ七os.
Na palavra dos agricultores participar das
primeiras feiras foL
"uma emo9ao assim, a parte, isso ai porque
agente nao esperava poder de repente (...)
chegar um dia e vender nossos produtos,
assim, nosso produto ecol6gico, direto para
algu6m que fosse consumir (...) a feira
tamb6m 6 uma coisa que a gente tem urn dialogo
direto, n6s produtores corn o consumidor, que
6 urna coisa mui七o importante, 6 uma coisa at6
que ajuda a nos educar e a educa-los. (...) a
feira serve pr言 esse pessoal ai comer alguma
coisa sadia (...) Em todos os niveis, 6 uma
coisa muito bonita" (Itair).

Al6m disso, a feira

vender
"vtem e罷認姦讐rcia
um
l, canal
que ade
gente
escoao
precisa
da
監議裟き観ばa誌U
du諜畏 q背器姦鳥農
(.. ・ ) eles (os consumidores) pagam urn
pouquinho a menos, a gente ganha um pouquinho
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uma independ6ncia pro produtor (...) faz um
ano e meio que a gente tem urna visao das
coisas muito mais ampla, n6?" (Bell邑)
Mais do que isto, para Nilvio, participar da
feira 6 "6timo, al6m de dialogar com a pessoa, eu acho
importante quando o cliente me pergunta como 6 que planta
(...) para mim 巨 importante explicar para a pessoa." Ja,
segundo o agricultor Elio, na feira "eu me sinto bem porque
sei que estou vendendo produto sem veneno, produto
saudavel, t'
Assim, o novo enfoque de argumentos que passa a
ser utIilizado pelos produtores lhes oferece uma
possibilidade de valoriza9ao da dignidade profissional e,
ao mesmo tempo, para al6th do retorno monetario, a feira 6
um locus de afirma9ao de valores.
4.4 Os agricultores ecologistas

A tomada de consci6ncia sobre os problemas
relativos a agricultura tradicional e/ou modernizante
come9ou a efetuar-se nos agricultores estudados precedendo
a qualquer contato mais direto corn entidades organizadas,
como a Coolm6ia. A procura de urna alternativa para a
produ9ao de certa forma se articula com a experiencia dos
seus antepassados, que preservavam o solo mais equilibrado
e o trabalhavam de forma integrada corn o meio ambiente. A
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produ9ao era mais heterog邑nea

coin a policultura, coin a

sele9ao de esp6cies e sementes compativeis com seu habitat.
Apesar de, na maioria dos casos, a motiva9ao de
abandonar a agricultura inodernizante ser do pr6prio
agricultor, este nao deixou de ter, numa etapa posterior,
influ6ncias externas de pessoas e entidades, os aqui
chamados mediadores. A maioria destes sao profissionais da
area

(agr6nomos, t6cnicos agricolas, veterinarios) que

buscavam implementar a agricultura ecol6gica, orientando os
agricultores na produ9ao, auxiliando-os na montagem de uma
rede de distribUi9ao e comercializa9ao dos produtos,
criando e procurando difundir novos significados,
interpreta96es e simbolos - quase todos voltados para o
mundo agricola - que influenciaram os produtores rurais em
sua nova postura produtiva. Dessa forma, a agricultura
ecol6gica torna-se uma alternativa para estes agricultores,
possibilitando a eles uma nova integra9ao com o seu meio.
A agr6noma Maria Jos6 Guazzeli, responsavel pelo
pr6jeto IP且 (que tem como objetivo atrair. colonos da regiao
de IP曾 e ANT6NIO PRADO - na serra ga丘cha ー, e integra-los
na produ9ao ecol6gica), nos relatou em uma entrevista que a
receptividade por parte dos agricultores quando das
palestras e convites para participarem de um projeto de
agricultura ecol6gica foi, inicialmente, bem maior do que o
esperado. Ela atribuiu tal atitude principalmente a dois
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fatores: o primeiro esta ligado a s doen9as e efeitos
colaterais que os agricultores come9aram a associar ao
manuseio dos agrot6xicos; o segundo, diz respeito a
negativa, por parte dos filhos mais novos desses
agricultores, a usar esses produtos nas planta96es,
inclusive com amea9as de abandonarem suas casas, caso os
pais os for9assem a manusear os agrot6xicos.
Referentemente a uma conscientiza9ao ecol6gica, a
agr6noma coloca que esta nao aparece de forma clara nos
produtores rurais, mas se evidencia no rep丘dio a utiliza9ao
de agrot6xicos, na percep9ao dos efeitos colaterais que
acarretam a sa丘de, do esgotamento da fertilidade de suas
terras, da sua depend己ncia econ6mica frente as indastrias
de adubos qu工micos-sinteticos, entre outras manifesta96es.
Dessa forma, percebe-se que os agricultores t6m
uma l6gica pr6pria de interpretar e comunicar suas id6ias e
concep96es, diferente das pessoas que habitam as cidades.
Neste sentido, vale a pena fazer uma referencia a
uma conversa entre a agr6noma e alguns agricultores que
foram procura-la em busca de informa96es sobre como
produzir ma9a sem a utiliza9ao dos agrot6xicos. Num exemplo
da estrat6gia discursiva que, constantemente, os mediadores
precisam aprimorar para convencer e orientar os
agricultores com base em c6digos lingUェ sticos a eles
acessェ veis, Maria Jos6, utilizou-se do artificio de
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comparar a macieira com um ser humano, enfatizando que a
arvore era um ser vivo. Enquanto tal, se fosse tratada com
rem6dios (adubos quimicos-sint6ticos),
’

~

，

’

a cada ano

necessitaria de doses mais fortes para poder produzir,
visto que os "rem6dios" anteriores ja nao fariam mais
efeito. Se alimentada fosse com produtos saos (adubos
organicos), seria uma planta equilibrada.
Posteriormente, num passeio pelas macieiras,
estes agricultores satisfizeram sua curiosidade e partiram,
solicitando uma visita a suas propriedades e prometendo
abandonar o uso de agrot6xicos em suas planta96es.
Com isto, queremos salientar as especificidades
do entendimento de mundo, das foriias de expressao e das
a96es do homem do campo, diferenciadas de uma racionalidade
mais pr6pria dos c6digos urbanos e do saber letrado que
caracteriza em geral os mediadores.
Aqui, cabe lembrar dois autores: Chayanov, que como comentamos em capitulo anterior - apresenta id6ias
sobre uma dinamica pr6pria do campon6s e as palavras de
Shanin:
"Os camponeses diferem necessariamente de uma
sociedade para outra e, tamb6m, dentro de uma
mesma sociedade; trata-se do problema de suas
caracteristicas gerais e especificas. Os
camponeses
necessarianente
refletem,
relacionam-se e interagem com nao-camponeses;
trata-se da questao da autonomia parcial de
seu ser social, O c ampesinato 6 um processo e
necessariamente parte de uma hist6ria social
mais ampla; trata-se da questao da extensao

153

da especificidade dos padr6es de seu
desenvolvimento, das 6 pocas significativas e
das rupturas estrat6gicas que dizem respeito
aos camponeses." (1980:75)
豆 uma no9ao muito pr6xima a esta que nor七eia o
trabalho aqui desenvolvido na busca de refletir sobre
rupturas e estrat6gias camponesas.
Os agricultores ecologistas aqui estudados, como
salientamos anteriormente, cultivam menos de 25ha - e que
os caracteriza como pequenos proprietarios rurais. Residem
em suas terras e contam com. mao-de-obra familiar para
realizar as tarefas inerentes a produ9ao agrェcola. Alguns
agrupam-se em associa96es, visando a dinamizar sua produ9ao
e venda. Todos os agricultores pesquisados participaram
anteriormente - de uma forma ou de outra - do processo
agrェ cola modernizante, implementando a monocultura,
incorporando o uso de agrot6xicos e em alguns casos a
mecaniza9ao.
"Quando eu comecei a trabalhar (...) tinha 9,
10 anos(...) ja se aplicava bastante veneno
(...) foi se aplicando pouco no come9o e dai
foi indo cada vez mais. At己 que chegou 3 anos
e meio atras que se resolveu dar um basta."
は七air)

"O pessoal da ENATER come9aram a introduzir
(...)orientar que tinha que apucar TェTANE,
que tinha que aplicar esse fungicida, a gente
pegou e viu que o resultado dava bom, entao a
gente come9ou a usar adubos quェmicos (...)
mas a gente foi parando, ha 3 anos que a
gente nao usa mais nada." (8ell6)
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Os produtores rurais entrevistados quando
come9aram a se afastar da agricultura tradicional/
modernizante e a produzirem sem agrot6xico, o fizeram de
forma espontanea, sem o apoio de t6cnicos que os
orientassem. T6cnicas e uma assist己ncia mais regular
passaram a receber quando a atua9ao dos mediadores se fez
presente, no sentido de organizar os produtores e a
produ9ao, criando, inclusive, associa96es que tem um peso
fundamental na vida dessas pessoas.
"Tendo a associa9ao, a gente tem a ajuda de
muita gente (...) 白 um meio tamb6m de ter uma
assessoria t6cnica, 白 um meio da gente
come9ar a organizar a produ9ao (...) da gente
difundir o trabalho (...) de ter for9a."
(Itair)

Embora se tratando de um grupo de agricultores
com pequeno retorno financeiro, 6 de se ressaltar que, no
seu discurso, o lucro nao 6 o ponto central quando se trata
de produ9ao ecol6gica, pois ha outras quest6es importantes,
como sa丘de, alimenta頭o, conserva9ao dos solos e
independ6ncia frente as ind丘strias processadoras de
produtos advindos da agricultura.
"Entao, o principal que eu comecei a
trabalhar com isso ai (aqricuj.tura ecol6csica)
roi por estas civas questoes, mais saade e a
questao econ6mica. Mas, l6gico, depois, a
medida que o tempo foi passando, a gente foi
vendo um milhao de coisas que a gente deveria
七rabalhar.'' （工七air)
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"Por causa da sa丘de e da alimenta9ao tamb6m
（・・・） a gen七e sabia que veneno era veneno,
que fazia, mal para a saade・ , que era uma coisa
que nao se deveria usar." (Elio)

Apesar do projeto da Cooperativa Coolm巨ia, de
ado9ao da biotecnologia tropical como padrao agricola, ha
entre os agricultores a busca de um modelo pr6prio,
mesclando principios e t6cnicas adaptaveis ao seu espa9o
geografico, sem a necessidade de seguir este ou aquele
paradigma. Quase todo conhecimento tecnol6gico da produ9ao
ecol6gica 6 desenvolvido pelo agricultor em suas
observa96es, sendo ele auxiliado e orientado - quando
necessario - pelos profissionais da a rea. Estas informa96es
que recebe e formula - em muitos casos - sao repassadas a
outros agricultores, tornando-se de domェnio comum e nao
sendo apropriadas por ningu6m em particular, como ocorria
em alguns 6 rgaos de extensao rural, que se apossavam de
experi己ncias desenvolvidas por agricultores tornando-se
proprietarios daquela tecnologia.
Quando ainda produziam com agrot6xicos, os
agricultores recebiam regularmente orienta9ao e apoio dos
agr6nomos da EMATER.
"Eles vinham me visitar na 6 poca que eu
trabalhava com qulxnica (agrot6xicos) (...)
eles davam toda a orienta9ao. Mas, depois que
eu desisti com a agricultura qulmica, eles
nunca mais vieram." (Bell6)
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Outros agricultores, contudo, necessitavam chamar
o agr6nomo da EMATER a sua propriedade para que este
solucionasse os problemas em suas planta96es, visto que nao
faziam parte do roteiro de visitas desses t6cnicos.
"As vezes vinha algum, mas chamando ele.
Tinha um problema, ele chegava, via que tipo
era e logo mandava usar veneno. Ele dizia,
coloca o veneno que te garanto que vai
controlar, sempre era assim." (Elio)
Quando os agr6nomos nao compareciam era
necessario ir atras das informa96es para soluciona os
problemas em rela9ao a produ9ao.
"Se informava, n巨 , onde a gente comprava o
veneno (na cidade) que tipo 6 que precisava
(...) na loja tinha uns t6cnicos, tinha um
agr6nomo sempre n6, ele dizia que pra tal
doen9a, tal veneno." (Elio)

Por6m, quando a op9ao pela agricultura ecol6gica
se tornou um fato concreto, estes t6cnicos da EMATER se
afastaram do produtor e, em alguns casos, buscaram
desmoralizar tal proposta agricola.
"Nenhum teve aqui, da Prefeitura, da EMATER
(...) ningu6m apoiou, ningu6m deu um tostao
（・・・） nem apareceram." (Elemar)

"Eles criticam a questao, dizem que nao da
certo e entao isso ai prejudica muito o
trabalho da gente (...) aqui a gente 6 muito
criticado e questionado. pelo pessoal da
EMATER." (Bell6)
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"No come9o eles at6 que tentaram ver o que
era (...) quando perceberam que o trabalho
era uma coisa seria (...) eles caェram fora
(...) e nao quiseram saber de nenhuma
instru9ao (...) nao quiseram se aperfei9oar
neste trabalho (...) e at6 come9aram a
criticar, come9aram a jogar contra, dizer que
isto ai era um trabalho de demagogos, que era
uma coisa que a gente fazia sem fundamento
nenhum, que a gente nao conseguia produzir
sem veneno (...) e o que se v色 己 que todo
mundo esta querendo trabalhar nesse sistema,
apesar dos agr6nomos da EMATER es七arem
contra." (Itair)
Em rela9ao aos depoinientos acima, podemos extrair
duas evidencias. A primeira refere-se aos t6cnicos da
EMATER, que tomaram uma posi9ao. de enfrentamento, buscando
desqualificar este "novo" padrao agr ェcola. Tais atitudes
podem estar relacionadas a um possェvel temor de
transforma96es, no sentido de que este "novo e diferente"
modelo agrェ cola viria a desestruturar conhecimentos,
posturas e prestigio ja alcan9ados e fortemente
estruturados.
A segunda refere-se ao apoio de entidades, grupos
e individuos com preocupa9ao de consagrar uma produ9ao
isenta de agroquimicos. Sem esta sustenta9ao, que orientou,
organizou e canalizou os agricultores interessados ou que
ja tinham optado pela produ9ao rural ecol6gica, estes
colonos nao se manteriam por muito tempo na trilha que
tomaram, seja pelo descr6dito, pela coer9ao social e
econ6mica, seja tamb6m pela nao aquisi9ao de novos
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conhecimentos e t6cnicas para implementarem, melhorarem e
comercializarem sua produ9ao.
Ja o conhecimento adquirido pelo agricultor sobre
o conceito de ecologia esta relacionado com o ambiente em
que ele vive: "ecologia, para mim, 6 cuidar da natureza,6
nao usar venenos e nao matar bichinhos, animal, n6" (Elio).
"E a conviv6ncia com a terra (...) quem vive nela, respeita
ela, sente nela e aprende com ela" (Elemar). Muito desse
entendimento 6 uma elabora9ao do discurso dos mediadores. O
discurso deste busca se fundar numa interpreta9ao do mundo
calcada em signos que integram o universo imediato do
agricultor, para que este tenha uma melhor compreens5o
daquilo que se passa ao nivel macro. A agr6noma Maria Jos6
fundamenta muita de suas explica96es para os agricultores
na afirma9ao de que todas. as piantas, bem como o solo, sao
seres vivos, que possuem uma l6gica pr6pria que necessita
ser respeitada.
Neste sentido, os agricultores produzem o seu
discurso sobre o que 6 ecologia, a partir da rela9ao que se
estabelece com os mediadOres. Alguns colocam a questさo de
forma mais simples:
"6 vida （・・・） 6 um inundo. A ecologia 6 uma
casえ（・・・） 6 a gen七e 七ratar bem 可natureza,
as plantas, os rios, o ar e o homem. Acima de

認o 孟z認讐蕊n農讐ふ器腎よ農紫 l
農二
da) (Itairlog
a eco
vida"
ia' pra mim・ acima de tudo 巨
(.
ュ.
ュd.

159

Outros, assimilando e 'entendendo melhor o tema
apresentam uni discurso de forma mais elaborada e complexa.
"ecologia seria o ecossistema, trabalhar o
ecossistema, pra integrar, 6 toda uma
in七egra9ao (...) por exemplo: a hor七a 6 um
ecossistema, seria um conjunto de
ecossistemas, que engloba toda a terra. Entao
(...) na minha propriedade eu estou tentando
formar um ecossistema integrado, seria a
horta integrada, a mata integrada (...) acho
que tem que ter uma certa visao (...) mais
ampla, pra poder trabalhar com ecologia. Nao
s6 eu vou produzir sem veneno e tudo fica
nessa. A gente busca uma integra9ao maior com
a natureza" (Bell6)
Com estas reelabora96es, os agricultores passam a
trabalhar com uma nova interpreta9ao do seu espa9o, nao o
percebendo exciusivamente como fonte de alimento, sustento
financeiro e de forma dicotomizada. Agora, al6m dos dois
primeiros predicados, essenciais para sua sobrevivencia, o
produtor rural passa a ver sua propriedade como um ser vivo
que requer cuidados especiais, que possui uma harmonia e
esta integrado a um sistema ambiental global.
Ja em rela9ao a Cooperativa Ecol6gica Coolin巨ia os
agricul七ores 七色m as seguintes percep96es:
"a Coolm6ia (...) ta fazendo cada' vez mais,
que 6 colocar os nossos produtos pra pessoas
que sabem que estao consumindo um produto
bom, um produto sem veneno, entao o papel da
coolin巨ia 己 importantissimo, pode-se dizer que
a gente desenvolve 60, 70% do nosso trabalho
por causa da Coolm6ia, por causa da coloca9ao
do produto, por causa da visao que eles
passam pra n6s de agricultura ecol6gica, da
vis5o de com6rcio, da visao de produto assim,
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ecol6gico. E, de repente, a gente nao se da
conta de certas coisas e eles nos passam isso

ai・ ” (itair)

"a gente tern um ponto fixo, que a gente 6
s6cio (...) leva os produtos de boa qualidade
de pra la (...) a gente 6 recebido contente,
corn honestidade" (Elemar).

"a Coolrn6ia 6 urna cooperativa de venda,
assim, mas, em si pra reira, Pra Associacao
taos A gricuitores icoiogistas de Ipe e
Ant6nio Prado) (...) praticamente a gente
deve tudo a Coolm己ia. O trabalho, a
organiza9ao da feira e toda a divulga9ao do
nosso trabalho em Porto Aleqre, praticarnente
roi atraves cia Cooinieia" (Belie)

A Coolrn6ia tem uma grande importancia na vida
desses agricultores, pois possibilitou a eles urna
remunera9ao mais elevada e mais constante, al6m de abrir os
horizontes culturais de rnuitos. A garantia de urn lucro na
produ9ao esta ligado aos pre9os pagos ao agricultor pela
Coolrn6ia, pois estes valores geralmente sao maiores do que
oferece o intermediario ou alguma ind丘stria. A regularidade
de

urn

rendimento se refere, principalmente, a queles

produtores que possuiam corno atividade principal urna s6
cultura (uva, morango, ma9a, laranja, etc.), dai retirando
sua principal fonte de renda, que sofria com os efeitos da
sazonalidade da safra.
"Se a gente fosse comparar com pre9os de
intermediarios (...) que c ornpra uva, a ma9a.
Eles te pagam urn pre9o muito inferior ao

161
pre9o de mercado (...) mas a Coo1m登ia, ela te
paga um pre9o sempre o dobro, no niinimo, do
que o intermediario paga aqui.''(Itair)

Ja a participa9ao nas feiras amplia o intercambio
entre produtores e destes com distintos consumidores, al6m
de mostrar para muitos uma diferente cultura que existe nas
cidades, visto que muitos deles nao conheciam as "cidades
grandes", dando uma nova dimensao de vida e de mundo.
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A Coolni6ia, segundo Maria Jos6 Guazzeli, teve e
七em o papel de agregar e dar a base para que a
comercializa9ao se tornasse uma realidade na vida desses
produtores. Salienta a agr6noma que nao existe um s6
caminho para escoar os produtos - no caso da safra da uva e
da ma9, por exemplo. A Coolm6ia nao tem condi96es de
assumir a compra de toda a produ9ao. A partir deste fato,
os

agricultores

procuram alセemna七ivas

como

a

industrializa9ao, a venda para outras entidade comerciais
ecol6gicas, inclusive fora do estado, e, por fim, at6 a
venda para o intermediario.
Uma das maiores dificuldades apontadas pela
agr6noma nao esta na produ9ao e sim na comercializa9ao
desse produto ecol6gico. At6 o momento nao se consolidou
uma rede eficaz de compra e venda desses alimentos. Ha
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otimismo quanto ao mercado potencial, em ascensao, para
este tipo de produto, mas nao ha como viabilizar tal
demanda - ainda - sem os intermediarios.
Muitos agricultores ecologistas vendem parte de
sua produ9ao ecol6gica aos intermediarios, conforme
mencionamos. Das maos destes

丘 ltimos, muitos desses

produtos sao revendidos さ CEASA, ou a outros Estados, por
ainda nao haver uma estrutura montada para transportar os
alimentos ecol6gicos at6 o consumidor interessado nesse
tipo de produto. Aos poucos, por6m, os pr6prios
agricultores estao se organizando, buscando superar esta
deficiencia, comprando, em suas associa96es, caminh6es ou
6nibus para que possam suprir esta falha levando seus
produtos diretamente da ro9a aos consumidores das cidades.
Nesse sentido, a Coolnt6ia

ー apesar de nao ser

necessariamente esta sua tarefa - nao conseguiu elaborar
uma estrat6gia para agilizar uma rede de comercializa9ao
que englobasse o agricultor, transporte e compradores desse
produto (restaurantes, hot6is, hospitais ou at6 mesmos
cestas de alimentos por assinatura).
Voltando

as

motiva96es

dos

agricultores

pesquisados, cumpre ressaltar que antes de visualizar a
possibilidade de produzir de forma ecol6gica, estes
produtores, principalmente os mais jovens, manifestavam uma
grande disposi9ao de abandonar a lavoura pela cidade, ja
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que nem todos poderiam se reproduzir no meio rural frente
as imposi96es biotecnol6gicas e econ6micas do modelo
agricola. Hoje eles assim se manifestam:
"n6s tinhamos plena consci6ncia que (...) ou
tirariamos os venenos, deixarlamos de
utilizar o veneno pra ganhar alguma coisa a
mais (...) ou deixarェamos de trabalhar na
cdl6nia (...) vir工amos morar na cidade (...)
ganhando at6 um salario mlnimo, mas sem
morrer envenenado" (Itair).
Ja o agricultor Elio afirma que, se nao tivesse
oportunidade de participar da Associa9議o dos Agricultores
Ecologis七as de 工pe e An七6nio Prado, "j呑 七eria desis七ido de
trabalhar na col6nia", pois acha "muito dificil trabalhar
assim e nao ter venda". Ou seja, trabalhando muito, sob
condi96es insalubres, e tendo um minguado retorno
financeiro.
E interessante relatar parte da trajet6ria da
familia deste produtor. Como ele, sao agricultores seu pai,
mae, 3 irmas e um irmao. A preocupa9ao com uma produ9ao
alimentar mais "limpa" surgiu quando a famエlia assistiu a
uma palestra na par6quia da comunidade, sobre alimenta9ao
natural. Eles ficaram impressionados quando se falou dos
efeitos mal6ficos do consumo de carnes vermeihas. Isto os
fez op七ar por um regime alimen七ar vegetariano

a igo

incomum no meio rural. Um segundo momento foi o de
abandonar o uso de agrot6xicos em suas planta96es visando a

164

produ9ao de uni alimento mais saudavel. Neste terreno
encontraram urna enorme resist己ncia do pai, que foi quebrada
com a amea9a dos filhos de abandonarem a lavoura, para
viver no meio urbano. Neste momento, encurralado coin a
possibilidade de perder sua mao-de-obra, o pai cedeu. Logo
em seguida o agricultor Elio 6 procurado por agr6nomos
engajados num projeto de produ9ao ecol6gica e interessados
em agrupar agricultores que quisessem participar da
Associa9ao dos Produtores Ecologistas.
Tempos depois, por巨m, por raz6es diversas, entre
filhos e pai se acirra o conflito, tal a resistencia deste
as modifica96es propostas. Corn isto, os filhos salram de
casa. E somente ao cabo de uma semana o pai capitulou,
procurando-os e concordando com as altera96es na forma de
Cuユtivo.
Urna outra situa9ao curiosa e: de certa forma
estarrecedora, vivenciada pelo produtor Elemar, demonstra o
descaso de alguns agricultores

corn a qualidade de seu

produto e com a sa丘de dos consumidores.
Este 6 uni dos poucos produtores - se nao o 6 nico
no Estado, ao nェvel comercial - que cultiva morangos sem
agrot6xicos. Certo dia, as crian9as

一 das propriedades

vizinhas, onde tamb6m ha produtores de morangos, foram
brincar com os filhos de Elernar.. Num determinado momento,
pediram para corner morangos. O produtor entao, perguntou
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por que eles nao comiam os frutos produzidos por seus pais.
As crian9as responderam que eram proibidas, pois os
morangos plantados por seus pais tinham veneno e, como os
do Elemar nao o tinham, eram pr6prios para coiner.
A produ9ao deste agricultor come9ou em 1985, no
municipio de Feliz. No ano seguinte, estourou o escandalo
dos morangos com excesso de agrot6xicos. A partir dai,
Elemar foi isolado pela comunidade, que o acusou de ter
feito a den丘ncia aos jornais. Em fun9ao disto, este
produtor continua at6 hoje afastado de um convェvio mais
efetivo com seus pares, embora a rejei9ao inicial tenha se
abrandado, O Elemar, entretanto, nao conseguiu sensibilizar
seus vizinhos para que abandonassem o uso dos agrot6xicos,
como aconteceu coin outros agricultores pesquisados: quando
o resultado de uma produ9ao ecol6gica come9ava a dar
resultados, os vizinhos passavam a pratica-la tamb6m.
As rea96es dos vizinhos foram as mais diversas
quando souberam do abandono do uso dos agrot6xicos por
parte desses agricultores.
"No principio, eles iam falando que nao ia
dar certo, que nao dava para produzir sem
veneno. Agora eles estさo vendo que da para
produzir bem e da dinheiro tamb6m, dai eles
se mostram interessados."

"Quando eu comecei a trabalhar sem veneno, os
cara's (vizinhos) come9aram a dar risadas.
'Mas tu 邑 louco (...) nao fa9a isso, que tu
vai perder tua safra, nao sei mais o que', e

166

dando risada, zombando (...) e quando eu
produzi, p6, os caras ficaram de boca
aber七a.'' （工七air)

"No inicio a gente perdeu muita amizade por
que consideravam a gente louco (...) perdeu
confian9a do pessoal aqui (...) mas hoje a
a
recuperar
conseguiu
ja
gente
confiabilidade, at6 conseguindo um respaldo
muito grande perante a sociedade (...) hoje,
todo mundo vem pedir orienta9ao (...) isto ai
6 gratificante pra gente (...) saber que este
pessoal tem confian9a na gente." (Bell6)
A partir desses depoimentos podemos perceber que
no come9o da produ9ao o descr6dito com este modelo agricola
era muito grande, tornando-se, muitas vezes, uma coer9ao
social, isolando os elementos portadores dessa "loucura".
Contudo, num segundo momento, quando o retorno financeiro e
a valoriza9ao dos produtos por um consumidor mais exigente
tornam-se uma realidade, a postura dos pares sociais vai se
transformando, at6 o ponto, em muitos casos, em que os
vizinhos passam a adotar essas t6cnicas agricolas.
Em mais um esfor9o e uma estrat6gia de permanecer
no meio rural, os agricultores pesquisados optaram por
abandonar a produ9ao com agrot6xicos, tendo como um dos
objetivos, diminuir os custos de produ9ao e aumentar sua
renda.
"a gente se dava conta cada vez mais que
trabalhava, trabalhava, aplicava veneno e nao
sei, mais o que e nunca sobrava um dinheiro
pra gente viver (.....) o dinheiro que a gente
recebia mal dava pra cobrir os gastos que a
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gente tinha coin o veneno, coin estes gastos,
corn produto quimico (...) eu poderia dizer
que hoje (...) a renda liquida esta cinco
vezes maior do que quando eu trabalhava com
venenos." (Itair)

tlno fim fazia a conta e o lucro era muito
pouco(...) se a produ9ao nさo dava o que o
cara esperava, mal e mal dava para cobrir as
despesas. Entao, a gente plantava (de forma
organica) com um custo muito baixo: colhe e
da, e ainda at6 supera aquele lucro que a
gente apresentava antes" (Elernar).
Segundo as entrevistas realizadas com os
agricultores de janeiro a mar9o de 1991, a m6dia de ganhos
apontados por estes estava numa faixa de 100 a 300 mii
cruzeiros mensais, que na 6 poca representava algo em torno
de 200 a 400 d6lares. No periodo de colheita de safra de
alguns produtos como a uva, ma 9 a, morango, pessego,
framboesa e outros, onda aumenta significativamente o
rendimento mensal, podendo chegar a algo em torno de 1.000
ou 1.500 d6lares. Estas quantias, sem d6vida, sao - em
muitos casos - bastante superiores a s que muitos pequenos
agricultores conseguem auferir.
"a renda m6dia mensal, pode-se dizer, esta em
torno de uns 180 mii cruzeiros (...) a
maioria dos meus vizinhos nao chega a metade
disso ai (...) o que eu ganho, sem d丘vida,
sempre 6 o dobro dos outros." (Itair)

Segundo a agr6noma Maria Jos6, com a produ9ao
ecol6gica, que 6 um pouco mais trabalhosa, e a nao
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utiliza9ao de fertilizantes qulinicos-sint6ticos, o pequeno
produ七or

七orna-se mais au七6nomo e

七em menos gas七os,

aumentando assim seus lucros. Este 6 um fator que favorece
a perman己ncia dos agricultores e seus filhos no meio rural.
Assim, atrav6s da lucratividade e da independ6ncia os
produtores rurais encontram uma nova forma de se fixarem no
meio rural.
Contudo, a nova situa9ao nao se efetiva apenas
atrav6s de um calculo econ6mico e de um novo agir com a
agricultura, mas nela se reafirmam valores, como as
quest6es referentes a sa丘de:
"a gente estava vendo um monte de gente
morrendo de cancer, um monte de gente doente,
todo mundo praticamente doente, os
agricultores pode-se dizer de uma maneira ou
outra (...) e se sabia alguma coisa que era
pela questao de que se usava muito veneno..."
に七air).

"H cinco anos atras, estive em Caxias (do
Sul) . num . curso sobre 一 medicina natural,
cerapias naturais (...) ai surgiu esta id6ia
de entrar numa alimenta9ao mais saudavel. Eu
nem tinha a id6ia de trabalhar com a
agricultura ecol6gica naquela 6 poca, mas eu
fiz o curso (.,.) por causa da saade, cuidar
um pouquinho mais da sa丘de" (Bell6).
Quando Maria Jos6 come9ou seu trabalho, em um
projeto agrェ cola ecol6gico no interior da cidade de iPE, a
procura de informa96es e visitas, por parte dos produtores,
era pequena, na medida em que o projeto ainda se afigurava
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distante da pratica cotidiana dos pequenos agricultores que
o visitavam, sendo tamb6m desconhecido por outra parte de
agricultores. Este primeiro momento poderlamos denomina-lo
como de fundamenta9ao de uma proposta agricola ecol6gica,
onde o grupo que ali se estabeleceu tinha por objetivo
inicial tao somente a demonstra9ao e viabilidade de
alternativas aos agricultores da regiao.
Ja numa segunda fase houve um redimensionamento
das finalidades do projeto, buscando atingir os colonos da
regiao atrav巨s de palestras pelas capelas (distritos) e
acenando com uma possivel assessoria mais constante a queles
que optassem pela agricultura ecol6gica. Esta fase, que
poderlamos chamar de expansionista, agregou, num primeiro
momento, aqueles que ja haviam abandonado o uso dos
agrot6xicos, e, num segundo momento, auxiliou a cria9ao da
Associa9ao dos Agricultores Ecologistas, que reuniu outros
agricultores da regiao.
Para a grata surpresa da agr6noma, houve uma
receptividade muito grande por parte dos agricultores,
encontrando - como j comentamos - alguns que haviam
abandonando os produtos qulmicos-sint6ticos em suas
planta96es. Uma das principais raz6es de renunciar ao uso
dos agr9t6xicos, como ja vimos, estava nos efeitos
perversos que surgiram pelo manuseio destes.
"a gente tem uma s6rie de problemas de sa丘de
（・・・） eu pra七icamente at6 hoje sofro
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problemas de rim, que certamente foi causa
dos agrot6xicos, porque usava muito." (Bell6)
Com isto, a busca da sa丘de, enquanto valor que
motiva a a9ao, une produtores e consumidores. Com a
produ9ao rural ecol6gica, os agricultores se sentem mais
valorizados, nao apenas pelo efeito de unia eleva9ao da
renda, mas 七amb6m em fun9ao de um significado 6七ico que
atribuem a sua op9ao:
"S6 um exemplo, quando a gente ia oferecer
coisas aqui em Ant6nio Prado, que a gente
produz, vamos supor, um exemplo, ovos (...)
eles te desprezavam (...) o pessoal dizia:
ah, mas is七o 七a mui七o caro(...)eu s6 七e dou
isso ai, se tu quiser (...) as pessoas da
cidade v己em o agricultor como um burro, um
cara que nao sabe o que faz, que 6 assim um
cara que nao tem cultura nenhuma. Entao a
gente tenta passar uma imagem diferente (...)
E, quando a gente come9ou a participar das
feiras foi uma coisa totalmente diferente,
justamente o contrario, o pessoal chegava l,
como ainda hoje tamb6m 巨 , e valoriza teu
produ七o （・・．） 七e paga o pre9o que ele vale"
(Itair)

"Eu vou la limpar beterraba com a maior boa
vontade, mesmo que d6 o dobro de trabalho,
porque sei que estou preservando a natureza,
estou preservando a sa丘de do consumidor, a
sa丘de da gente (...) da pr6pria famエlia"
(Bell白).
A produ9ao agricola ecol6gica る , certamente, mais
trabalhosa do que a agricultura tradicional/modernizante,
visto que exige maiores cuidados e mais interven9ao humana
no processo produtivo, desde a aduba9ao at6 a colheita.
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"Da mais trabalho, sem d丘vida, porque a gente
七eia que cul七ivar 七udo organicaxaen七e. (...) a
gente nao usa herbicida (...) mesmo sabendo
que 6 mais rapido limpar a cenoura (...), da
um pouquinho mais de trabalho, mas 巨 mais
gratificante." (Bell6)
A biotecnologia tropical, por sua vez, implica,
dados os seus principios, uma significativa redu9ao da maode-obra na lavoura, pois acaba com a pratica de "limpar" a
ro9a. Pelo contrario, a produ9ao 白 realizada em conjunto
com o mato. Com isto, principalmente, nas lavouras perenes
(laranja, p己ssego, mamao, etc), diminui eia muito o manejo
da terra, pois n o ha necessidade de limpar, de capinar, de
regar constantemente, com isto proporcionando ao agricultor
realizar outras atividades inerentes a agricultura como a
compostagem, a prepara9ao de mudas, etc. Dedicando-se
tamb6m a agroind丘stria

de doces, sucos, queijos ou

liberando-o para atividade.s ligadas ao seu lazer.
Al6m disso, no depoimento abaixo, o agricultor
evocou um conte丘do socializante a produ9ao ecol6gica:
"quem sabe no futuro socializar a produ9ao,
(...) eu acho que 6 muito mais facil a gente
trabalhar em grupo, a gente tem mais for9a
(...) pegar 3, 4 produtores, formar um hortao
e produzir junto, trabalhando junto". (Bell6)

Sobressai, em especial, na fala desse agricultor,
uma preocupa9ao por uma redefini9ao nas rela96es de
trabalho. Para ele, o trabalho eia grupo tem um fim
especifico.
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"a gente busca a mudan9a. A mudan9a de
es七ru七uras, que nao da pra man七er como es七＆
A associa9ao (dos agricultores ecologistas de
Ip己 e Ant6nio Prado) 6 uma maneira da gente
socializar um trabalho. Quer dizer, a gente
socializa a comercializacao." (Bell6)

Al6m de um conteado de transforma9ao nas rela96es
de trabalho, ainda nao implementadas por ele, o cflscurso
deste produtor rural tem uma preocupa9ao muito grande com o
consumidor, especialmente aquele que compra na Coolm6ia ou
nas feiras. Muitas vezes, ele deixa de vender seus produtos
ao intermedi rio por um pre9o meis alto, tao somente para
comercializar com a Cooperativa, para que seu produto tenha
um destino adequado. Dessa forma, pode-se dizer que o
agricultor sente uma intensa preocupa9ao com este
consumidor:
"Eu acho que a gente tem qu.e trabalhar mais e
tem que se dedicar mais, る um d6bito que a
gente tem com o consumidor (...) procurando
ter produtos cada vez melhor." (Bell)

Ap6s estes relatos podemos estabelecer que
diversas sao as raz6es pelas quais estes agricultores
abandonaram uma produ9ao modernizante, aderindo a uma
ecol6gica: diminuir os custos, devido aos altos pre9os dos
agrot6xicos, com isto aumentando a renda; a preocupa9ao com
a sa丘de, em fun9ao do crescente aparecimento dos efeitos
colaterais referentes ao intensivo uso dos agroqulmicos; a
procura de uma alimenta9ao mais saudavel; a preserva9ao dos
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solos devido ao desgaste referente ao uso dos defensivos
quェmicos.
E necessario relatar que sobressai tamb 6m, mas
nao de forma tao acentuada, uma preocupa9ao politica, ou
uma utopia social, referindo-se a socializa9ao da produ9ao
e da comercializa9ao. Se nao podemos dizer que a
socialjza9ao da produ9ao e da comercializa9ao apare9am como
um denominador comum entre os participantes, o fato a ser
destacado 6 que a experi己ncia comum cria um certo tipo de
coletividade ou "comunidade", que se reconhece em um
projeto comum, a despeito dos conflitos e concorr6ncias
relativas a concep96es e praticas.
Se no passado aqueles produtores que optaram por
uma agricultura ecol6gica, estavam desmobilizados e
subordinados a l6gica produtiva, hoje, transformam-se no
centro de discuss6es e questionainentos sobre qual modelo de
desenvolvimento seguir para a agricultura. Superando o
discurso, apresentam alternativas vi veis para uma produ9ao
rural, ecologicamente equilibrada e socialmente mais justa.
Por fim, podemos afirmar que v6rios sao os ganhos
conquistados pelos agricultores que aderem a produ9ao
ecol6gica, entre os quais destacamos: prestigio frente aos
outros agricultores, principalmente seus vizinhos; cria9ao
de um circuito informativo que traz um crescimento
intelectual do grupo; melhora no padrao de vida e aumento
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de renda; constitui9ao de uma rede de solidariedade cuja
coesao potencializa o enfrentamento de diversos aspectos
referen七es a produ9ao e comercializa9ao, al巨m de refor9ar
uma identidade social.
E, acima de tudo, a ecologia, o ecologismo e a
produ9ao rural ecol6gica tornaram-se parte de uma
estrat6gia de continuidade no meio rural, com a articula9ao
de novos simbolos, valores e praticas, recriando o vinculo
desse agricultor no seu meio s6cio-atabiental.
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5 ・ CONSェDERA96ES FェNA工S

工

O desenvolvimento do debate e da consciencia
ambiental tem sido um fato marcante nos 丘 ltimos anos e tem
contribuェ do para o estabelecimento de uma nova visao e
concep9ao da rela9ao homem-natureza que procura
contrarrestar os efeitos nocivos produzidos pelo homem no
meio ambiente. As preocupa96es ambientalistas recaem sobre
as condi96es e possibilidades de vida no planeta, sendo que
os fatores como polui9ao climatica, hidrica e terrestre sao
os mais contundentes. Ha, contudo, outras exigencias que
sao postas em relevo, de cunho social, referentes a s
maneiras de agir no cotidiano, no trabalho, no lazer, bem
como na administra9ao do meio urbano e da produ9ao rural.
Pode-se dizer que as contesta96es mais profundas se
direcionam, por diversos vieses, ao modelo industrial
desenvolvixnentista vigente e aos seus in丘meros
desdobramentos econ6micos, sociais e politicos.
Neste contexto, a sociologia, segundo Antonio
Ris6rio em artigo publicado pelo jornal Folha de Sao Paulo
(27/09/92), tem sido "tradicionalmente impermeavel a s
quest6es ambientais", pois o pensamento social ignorou, em
grande parte, as quest6es relativas ao meio ambiente. "A
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tradi9ao sociol6gica tem visto a sociedade como uma esp6cie
de 'sistema fechado', se sobrepondo magicamente ao mundo
natural". Em outras palavras, a sociedade 6 percebida pela
sociologia como isolada da natureza. Trata-se de um exemplo
extremado de sociocentrismo, conforme Ant6nio Ris6rio.
Por outro lado, o discurso anibientalista estava
tamb6m marcado por uma certa dose de radicalismo - salienta
o autor acima -, um "amor mtico a natureza e o 'nao' a
tecnologia". Assim, "ficavamos entao emparedados entre a
impermeabilidade sociol6gica, de um lado - e, de outro, o
fundamentalismo verde."
Cabe ressaltar que poucos cientistas sociais
superaram esta visao anal tica colocando as quest6es
relativas ao meio ambiente como relevante em seus
七raba ihos.
Hoje, contudo, a "paisagem mudou e continua
mudando". Ha a busca de uma intera9ao entre as diferentes
ci6ncias e destas com a sociedade e a natureza. Em campo
diferente, grupos ecologistas buscam alternativas que sejam
ambientalmente sadias e socialmente justas.
Em outro nェvel, as quest6es ambientais, dentro
das diversas vertentes do ecologismo, revelam a pluralidade
e a diversidade de envolvimentos socio-politicos dos grupo5
que as sustentam. Existem diferentes grupos que evocam para
si um projeto

politico

de transforma9さo global da
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sociedade. Outros, contudo, pregam, com as devidas e
necessarias adapta96es, a manuten9ao do sistema social
vigente. E ha aqueles de cunho mais restrito a um carater
preservacionista, centrando sua interven9ao em. quest6es
como conserva9ao das matas, reservas biol6gicas, e outras
mais, sem se propor uma reflexao ou interven9ao mais
profunda das estruturas sociais.
Contudo, um aprofundamento das quest6es pol ticas
mobilizadas pelos movimentos de cunho ecol6gico aponta para
a viabilidade de uma convergencia entre grupos ecologistas
e atores sociais marginalizados ー ェ ndios, mulheres, negros,
etc.

ー , o que pode operar no sentido de gerar a96es

coletivas com maior potencial de disrup9ao das rela96es de
subordina9ao e dominio caracter ェ sticas da ordem
capi七alis七a.
Assim, o tema meio ambiente em suas mais variadas
formas e concep96es condensa uma s6rie de outras quest6es
s6cio-culturais e politicas. Mas, acima de tudo,6 um campo
de disputa, pois al6m de imbricar questるes das mais
diversas, tem como pano de fundo a discussao de um novo
reordenamento do social.
Neste estudo, por6m, restringimo-nos a s quest6es
ambientais relacionadas ao meio rural, esclarecendo
posturas e projetos agro-ecol6gicos que se articulam corn as
experi ncias de agricultura ecol6gica em pequenas
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propriedades familiares. Neste sentido, acreditamos que o
conjunto de argumentos e fatos aqui apresentados refor9am a
id6ia da possibilidade de manuten9ao, recria9ao e
redefini9ao da produ9ao agrェcola familiar.

エI

Quanto aos grupos ecol6gicos e agro-ecol6gicos
que despontam no cenario brasileiro e ga丘cho 6
imprescindェ vel a realiza9ao de estudos mais aprofundados no
sentido de esclarecer id6ias, concep96es, igualdades e
dessemelhan9as existentes. Mais do que isto, na medida em
que for possェ vel explorar a riqueza de projetos que lutam
pela hegemonia em torno do ecologismo, se poder呑 avaliar
com maior precisao as possibilidades de converg6ncia e seus
desdobramentos.
Apesar do desejo expresso de trabalhar em
conjunto, parece ser extremamente dificil encontrar
estrat6gias de a9ao que unam a todos ou a maioria dos
diferentes grupos que comp6em o movimento ecol6gico.
Percebemos, no desenrolar da pesquisa, a
existencia de uma tensao na convivencia entre grupos que
possuem uma experi己ncia de cunho pratico e os quadros das
ag6ncias estatais que tratam da questao ambiental. Ha uma
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elabora9ao negativa atribuida さ tecnoburocracia no discurso
dos grupos ecol6gicos, baseada, principalmente, no
distanciamento de uma pratica mais efetiva frente a s
demandas sociais.
Estas diferen9as, por um lado, enriquecem o
debate e a produ9ao de conhecimentos e por outro,
enfraquecem as lutas e a produ9ao de novos significados que
sejam claros e mobilizadores.
Parece evidente que estes grupos ecol6gicos
poderiam potencializar sua a9ao esclarecendo suas
divergencias e suas semelhan9as, buscando uma atua9ao em
conjunto - em campanhas regionais,

nacionais e

transnacionais - naqueles pontos em que convergem,
garantindo assim um avan9o politico em que se poderia
contemplar a associa9ao com outros movimentos sociais.
Assim, estes grupos, unidos por pontos em comum
poderiam exercer sua capacidade de pressao diante do
Estado, de empresas nocivas ao meio ambiente, frente a uma
agricultura predadora, mobilizando a popula9ao em busca de
transforma96es de habitos e praticas lesivas ao meio
ambien七e.
Certamente, nao podemos esquecer que, em se
falando do Brasil, muitos problemas estruturais basicos de
extrema relevancia no que concerne さ s condi96es sociais
(moradia, alimenta9ao, saneamento, etc), favorecem uma
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associa9ao dos grupos ecol6gicos

corn

outros movimentos

populares, na medida em que suas lutas podem convergir num
denominador comum, no campo simb6lico, fundado em no96es
como qualidade e preserva9ao da vida.

エエI

Corn

rela9ao ao debate sobre a recria9ao da

pequena unidade agrェcola no meio rural (cap.

ェI
工 ),

privilegiamos as id6ias de Goodman, Sorj e Wilkinson, pois
estas, ao nosso ver, procuram transpor o impasse da atual
discussao, dando centralidade

さ s interrela96es que se

estabelecem entre indGstria e agricultura.
Nesta perspectiva podemos dizer que a ecologia,
atrav6s da agricultura ecol6gica, vem favorecer uma
redefini9ao destas vincuia96es apontando para uma maior
autonomia dos agricultores frente a ind丘stria.
A ruptura desta subordina9ao se manifesta em
primeiro lugar na nega9ao, por parte dos agricultores, da
compra e utiliza9ao dos pacotes tecnol6gicos contendo
insurnos de origem sint6tica (agrot6xicos), provindos das
ind丘strias quimicas. Utilizam, em oposi9ao, adubos de
origem organica, incluldos a ェ , diga-se de passagem, alguns
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residuos industriais, como a borra de caf6, o p6 de marmore
e o baga9o de cana, entre outros.
Em segundo lugar, a produ9ao rural ecol6gica
busca a diversidade de produtos agricolas, contrapondo-se a
homogeneiza9ao e padroniza9ao tradicionalmente demandadas
pela ind丘s七ria a produ9ao primaria.A agricul七ura eco16gica
estimula dessa forma os agricultores ao cultivo de esp6cies
nativas, adaptadas climaticamente ao seu local de produ9ao,
e, em muitos casos, desconhecidas at6 entao pelo grande
p blico, dados os padr6es do consumo de massa.
Por fiTa, a cria9ao de redes de comercializa9ao
l
possibilita aos agricultores uma alternativa de escoar sua
produ9ao, conferindo-lhes maior independ己ncia frente aos
intermediarios e as ind丘strias. Chamamos a aten9ao para o
fato de que os intercambios ultrapassam as fronteiras do
Estado. As associa96es de produtores rurais mais
organizadas comercializam seus produtos (por exemplo,
arroz, uva, ma9a, sucos e gel6ias) com cooperativas e
en七repos七os do g己nero nos es七ados de San七a Ca七armna, Sao
Paulo e Rio de Janeiro.
Dessa forma, podemos afirmar que a agricultura
ecol6gica busca atingir sua plenitude organizando e
integrando uma interven9ao que vai desde a produ9ao e
sele9ao de sementes, aduba9ao e conserva9ao de solos,
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passando pela cria9ao de t6cnicas e tecnologias
apropriadas, chegando a comercializa9ao dos produtos.
Frente a este avan9o da agricultura ecol6gica e
da autonomia dos agricultores, as ind丘strias sao levadas a
formular novas estrat6gias. As produtoras de agroqulmicos,
tamb6m conhecidos como agrot6xicos, lan9am em breve no
mercado seus novos pacotes agr ェ colas, agora denominados de
biotecnologia.

Estes cont己m sementes manipuladas

geneticamente, acompanhadas de insumos sint6ticos sem os
quais estas sementes nao produzem. Este novo produto busca
sustentar a hegemonia dessas ind丘strias no mercado,
mantendo a agricultura a elas subordinada.
Outras ind丘strias (vinho, fumo, sucos) e grandes
cooperativas, pelo menos enquanto nao chegam estes pacotes,
buscam t6cnicas de cunho ecologista para seus filiados e
fornecedores. Dessa forma, ninimizain as perdas de seus
associados, seja no que tange aos solos, desgastados pelo
uso de agrot6xicos, e que por isto produzem menos, seja
pela aduba9ao organica, que

己 mais barata. Com isto,

indiretamente, estas empresas maximizain seus lucros,
procurando se apropriar das possibilidades estritamente
t6cnicas da agricultura ecol6gica, esvasiando-as do ponto
de vista das transforma96es sociais.
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工V

A produ9ao rural ecol6gica no Brasil surge sem o
auxilio do Estado, pois este - al6m de seus problemas de
organiza9ao e estrutura-, nao formula politicas p丘blicas
consis七en七es, principalmen七e em se 七ra七ando de pequenos
produtores rurais. Para estes nao existe uma polェtica
agricola definida - esta 6 voltada para as grandes
propriedades rurais e さ quelas capitalizadas, muitas das
quais produzem somente para a exporta9ao. Especificamente
no Rio Grande do Sul a estrutura9ao e continuidade de uma
produ9ao rural ecol6gica deve-se ao empenho de pessoas e
grupos ecologistas que se. esfor9aram no sentido de reunir
aqueles agricultores interessados - e tamb6m outros que
estavam abandonando ou mesmo os que ja haviam renunciado a
agricultura tradicional, mas que necessitavam de apoio para
continuarem suas atividades no meio agrario -, auxiliando
estes produtores, formando associa96es, cooperativas e
redes de comercializa9ao para o escoamento de seus
produ七os.
O esfor9o desses agentes se manifesta no sentido
de inculcar nos agricultores a id6ia da manuten9さo e
continuidade da produ9ao ecol6gica. Isto se deve ao fato de
que, sendo esta hoje. uma pratica rentavel de cultivo,
muitos produtores desejam entrar neste circuito para
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lucrarem corn a situa9ao, sem urn

comprometimento com o

ideario ecologista. Assim, grande parte do trabalho que vem
sendo realizado com os agricultores 6 ideol6gico, pois 6
realizado a fim de evitar que os futuros pacotes biol6gicos
(biotecnologia) sejam por eles adquiridos. No falar dos
mediadores aqueles agricultores que participarem da
produ9ao ecol6gica devem estar cientes do que realizam,
para posteriormente nao sucumbirem aos "lucros fabulosos"
prometidos pelos divulgadores daquelas tecnologias.

V

No sentido de fortalecer uma agricultura
ecol6gica, devido a sua viabilidade, e na medida em que se
constitui em uma possivel solu9ao para os pequenos
produtores rurais, passェvel de absorver for9a de trabalho,
arrolamos algumas conclus6es do estudo e uma sugestao. Em
primeiro lugar, a produtividade dos agricultores
ecologistas 6 igual ou superior a da agricultura
tradicional. Como segundo ponto, temos que a agricultura
ecol6gica 6 mais complexa e trabalhosa, exigindo mais do
agricultor, mas nao sendo por isto menos viavel - 6
possivel que aumente a demanda por mao-de-obra no meio
rural, estancando o processo migrat6rio. E, em terceiro,6
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preciso esclarecer que, "nao se trata de uma agricultura
atrasada, mas sim mais sofisticada biol6gica e
gerencialmente". Al6m dessas indica96es apresentadas por
Zimmerman (1992:48), podemos acrescentar outros dois pontos
importantes: a manuten9ao da fertilidade do solo enseja um
maior equilェbrio para o meio ambiente. E, fundamentalmente
esta proposta agricola favorece - em suas diferentes
vertentes - aos pequenos proprietarios rurais, na defesa de
sua manuten9ao no campo e na garantia de acesso a terra.
Como sugestao, colocamos a vital importancia do
desenvolvimento de pesquisas no mbito da agricultura
ecol6gica para formar t6cnicos, fornecer assist6ncia aos
agricultores e qui9a cr6dito rural espec fico para o
desenvolvimento, O Estado, que tem sido uma alavanca para a
moderniza9ao e concentra9ao de terras, deveria encampar
hoje tais demandas que dizem respeito a segmentos
populacionais rurais e urbanos. Al6m disso, as escolas
t6cnicas agricolas ou as faculdades de agronomia deveriam
estar atentas, ampliando sua visao e aprofundando estudos
nesta proposta de agricultura, ecologicamente sustentavel,
pois nao podem permanecer fechadas ao que a realidade
apresen七a.
Mas, certamente isto exigira embates e decis6es
ao nェ vel pol tico (Federal, Estadual e Municipal) para o
fomento de uma proposta agr ェ cola ecol6gica, pois ja ficou
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demonstrada a efici6ncia e competitividade desta. Como
exemplo de decisao pol tica podemos citar a cidade de Ip己
(RS) que tem como linha oficial agrェcola a produ9ao
ecol6gica. Dessa forma, a prefeitura nao permitiu em seu
municェpio a atua9ao de nenhum t6cnico agricola ou agr6nomo
da EMATER que nao apoiasse esta proposta agr ェcola. Trata-se
agora de implementar experi己ncias no mesmo sentido.

V工

A partir da conviv己ncia com os agricultores
ecologistas, gostariamos de contribuir nesse estudo com as
seguintes sugest6es: 1. 'para a manuten9ao e amplia9ao da
produ9ao rural organica 6 necessario intensificar a cria9ao
de redes de intercambio a nivel tecnol6gico, informativo e
de comercializa9ao entre produtores e entidades; 2.
desenvolver tecnologia para a produ9ao, estocagein e
comercializa9ao de sementes e suas diferentes esp6cies,
criando um banco de seinentes; 3. mapear em cada regiao
ind丘strias ou outros possェveis fornecedores de residuos e
mat6rias organicas para serem usadas pelos agricultores em
sua produ9ao; 4. aproxima9ao dos projetos agro-ecol6gicos
com outros movimentos sociais rurais, como os sem-terra, no
sentido de estreitar la9os para a96es conjuntas e de
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orientar aqueles numa possivel alternativa agricola,
divulgando suas experi邑ncias na produ9ao e na
comercializa9ao e estimulando-os a produzirem de forma
ecol6gica; 5. na medida em que a produ9ao esta se
ampliando, deveria ser realizado um esclarecimento junto ao
p丘blico sobre os alimentos consumidos, e os efeitos dos
agrot6xicos, procurando alertar a popula9ao para a
alimenta9ao que ela tem praticado*; 6. divulgar em forma de
七ex七os ou livros

a experiencia

acumulada pelos

agricultores.

V工工

A recente conferencia das Na96es Unidas para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUNAD), ou Eco-92, foi,
sem d丘vida, um marco na hist6ria mundial devido a s decis6es
ai tomadas e ao grande n mero de chefes de Estados
envolvidos - 180, no total. Por isto, tamb6m, este encontro
ficou conhecido como a reuniao da c丘pula da terra.
Esta confer己ncia buscou, de forma abrangente,
debater e redimensionar o modelo de desenvolvimento
vigente, num reconhecimento de que este, se nao forem
* Principalmente em restaurantes que se dizem "naturais" pois a maioria deles se abastece na CEASA, onde nao ha
garantia da origem do produto, nem da forma como ele foi
produzido.
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revistas algumas de suas diretrizes e sua pr6pria escala,
ira abalar e desestruturar todas as formas de vida no
plane七a.
Outra reuniao, que ocorreu paralelamente a esta,
foi a das organiza96es nao-governamentais (ONG5), que
buscou aprofundar quest6es referentes aos padr6es de
consumo e desenvolvimento, sendo muito mais critica que a
primeira por nao estar comprometida com a l6gica
diplomatica dos chefes de Estado ou com setores sociais
capitalizados e predadores do meio ambiente. Neste sentido,
estas ONGs realizaram uma reflexao mais profunda, propondo
a96es mais radicais para o redimensionaniento do
desenvolvimento planetario.
Em linhas gerais, as resolu96es tiradas neste
evento foram muito inconsistentes, sem nenhum resultado
pratico imediato. Na realidade, mudar um padrao de
desenvolvimento nao 6 uma tarefa simples. In丘meros
problemas se interp6em a gen6rica utopia de um padrao de
desenvolvimento sustentavel. Cada na9ao, ao nivel
governamental, com seus compromissos e alian9as internas,
enfren七a e engendra resist6ncias a decis6es da ordem, por
exemplo, de refrear o padrao de consumo, que podem abalar
apoios e gerar crises internas de grandes propor96es.
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Dessa forma, terminada a Conferencia, come9a
agora a fase mais importante, ou seja, a implementa9ao de
tudo aquilo que foi discutido e assinado.
Finalmente, queremos salientar que no Rio Grande
do Sul, as preocupa96es ecol6gicas j nao sao a96es de
grupos isolados e entidades ambientais. Ha uma crescente
sensibilidade no a mbito das administra96es municipais,
onde, por6m, os problemas urbanos ainda sao tratados de
forma estanque, fragmentaria, nao sendo concebidos como um
七odo.
Nao 巨 s6 a 6 rbita das cidades que estao restritas
as a96es ecol6gicas. No meio rural, como salientamos neste
estudo, agricultores estao buscando uma articula9ao de suas
a96es com as sugest6es, declara96es e conven96es extraidas
da Eco-92. Dessa forma, podemos afirmar que estes
produtores rurais estao inseridos no conjunto de posturas
gestadas ao nivel mundial, nao perdendo tempo nem espa9o
nessa nova proposta de agir e gerir o meio ambiente.

VI工エ

Os diversos projetos ecol6gicos voltados para uma
produ9ao rural t6m como marca a a七ua9ao de grupos
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organizaaos cie meciiaaores que canalizam a a9ao isolada de
.

.

agricultores, atrav6s da cria9ao de entidades ou est 工mulos
para que estes produtores rurais desenvolvam seu cultivo
nesta linha. Uma produ9ao agrェcola ecol6gica realizada
individualmente, sem o suporte de entidades organizadas,
teria poucas chances de se manter no meio rural. Uma tal
integra9ao propicia condi96es de manuten9ao no campo,
inclusive com melhores rendimentos.
Por fim, poderェamos afirmar que a agricultura
ecol6gica 己 uma via de mao dupla. De um lado, a ecologia da
sustentabilidade ideol6gica, e os grupos organizados em
torno deste ideario agilizaxn e repassam tecnologias de
produ9ao rural sem o uso de agroqulmicos, apoiando a
organiza9ao dos agricultores e auxiliando na cria9ao de
redes de comercializa9ao dos produtos para que os pequenos
produtores, com mao-de-obra familiar, se mantenham no meio
rural. Assim, a agricultura ecol6gica torna-se, para
aqueles que optam por ela, mais uma estrat6gia de
perman6ncia no meio rural. De outro lado, o sucesso da
produ9ao rural ecol6gica legitima e fortalece as propostas
ecologistas.

** Nesse sentido ver: エlse Schere-Warren in Movimentos
Sociais: um ensaio de interpretacao sociol6qica. UFSC.
ユ984.
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