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Apresentação

Apresentamos esse “Livro Cinza” para a FEAB, o movimento estudantil das 
agrárias  e  para  a  militância  como  prolongação  dos  nossos  estudos  sobre  as 
contradições encontradas atualmente no campo brasileiro. Damos continuidade aos 
debates realizados anteriormente, especialmente os que trataram sobre os trangênicos 
e as transnacionais, dando foco agora ao agronegócio, atualizando as discussões em 
torno do pacote tecnológico da revolução verde e seus reflexos no meio agrário do 
Brasil e da América Latina, através tanto de textos de pesquisadores do tema quanto 
contibuições da nossa militância.

De  início  fazemos  uma  análise  de  como  o  capitalismo  se  desenvolveu  no 
campo brasileiro e sobre quais bases o fez, partindo da ocupação do território, as 
primeiras atividades econômicas no meio rural e suas características, passando para 
um panorama de como esse processo ocorreu em diversos países da América Latina.

O  segundo  texto  trata  sobre  a  gênese  do  conceito  de  “Revolução  Verde”, 
partindo  dos  seus  antecedentes  históricos  antes  de  se  debruçar  sobre  seu 
desenvolvimento  em  si.  O  texto  também  traz  um  conjunto  de  argumentos  que 
exploram as contradições geradas pela implantação do pacote tecnológico no Brasil, 
em todas suas dimensões.

Segue  depois  uma  análise  dos  recentes  dados  em  torno  da  produção  de 
agrotóxicos, sua articulação com o capital internacional e o caráter monopolista da 
indústria de venenos agrícolas, finalizando com a reprodução do texto balizador da 
campanha do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, nosso parceiro dentro 
da Via Campesina.

Consideramos fundamental a discussão em torno dos fundamentos políticos e 
históricos da base tecno-científica do agronegócio, já que a mesma direciona o ensino 
agronômico e a formação profissional das ciências agrárias. Também não podemos 
deixar de afirmar que essa discussão precisa deve ser necessiariamente feita sobre 
uma perspectiva anticapitalista, entendendo o agronegócio como uma das partes do 
todo  representado  pelo  modo  de  produção  capitalista,  coerente  com os  objetivos 
estratégicos de nossa Federação. Que esse caderno de textos sirva como contribuição 
à formação de nossos militantes, para continuarmos firmes em nossa luta contra a 
hegemonia de pensamento do capital e o paradigma do agronegócio.

Coordenação Nacional da FEAB
“Nossa vitória não será por acidente”

UFPR - Curitiba/PR
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Confissões do Latifúndio
Pedro Casaldálglia

Por onde passei
Plantei
A cerca farpada,
Plantei a queimada.

Por onde passei,
Plantei
A morte matada.

Por onde Passei,
Matei
A tribo calada,
A roça suada,
A terra esperada...

Por onde passei,
Tendo tudo em lei,

Eu plantei o nada.

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB                                                  página 4



O Livro Cinza do Agronegócio  

   FEAB
Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil

A organização dos estudantes de agronomia teve inicio há quase 60 anos. Em 
1951 nasceu a primeira organização estudantil, na época em conjunto com estudantes 
de Medicina Veterinária: era a União dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do 
Brasil (UEAVB), durante o II Congresso dos Estudantes de Agronomia e Veterinária. 
Essa organização durou até 1955, quando os estudantes de agronomia criaram sua 
própria organização. 

Em 1954 os estudantes de agronomia realizaram seu primeiro congresso, na 
época  CBEA –  Congresso  Brasileiro  de  Estudantes  de  Agronomia.  Durante  o  II 
CBEA foi  criado  o  Diretório  Central  dos  Estudantes  de  Agronomia  do  Brasil 
(DCEAB). O DCEAB sofreu duros golpes durante o regime militar, onde a exemplo 
da União Nacional  dos Estudantes (UNE) e outros movimentos sociais populares, 
caiu na clandestinidade, através do Ato Institucional número 5 (AI-5), decretado no 
ano de 1968, que proibiu a reunião de pessoas para fins políticos. As atividades dos 
estudantes de agronomia foram quase totalmente interrompidas entre os anos de 1968 
e 1971. Em 1972 realizou-se o 15° Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia 
– CONEA, em plena ditadura militar. Neste evento se retorna o movimento em nível 
nacional, com a fundação da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil – 
FEAB, que é até hoje, a entidade máxima dos estudantes de agronomia do Brasil. 

Desde  sua  fundação  a  entidade  é  protagonista  de  inúmeras  conquistas  que 
asseguraram mudanças no curso de agronomia, como o fim da Lei do Boi (cota de 
50%  de  vagas  para  filhos  de  fazendeiros),  a  implantação  do  Currículo  Mínimo 
Nacional, a Lei dos Agrotóxicos (receituário agronômico), a discussão diferenciada 
de Ciência e Tecnologia, apontando a necessidade de modelos agrícolas alternativos 
ao da “revolução verde”, a consolidação da proposta de Agroecologia, entre outras.

Paralelamente  desenvolveu-se  a  aproximação  com  os  movimentos  sociais 
populares  do  campo  (sendo  hoje  uma  as  sete  organizações  que  compõe  a  Via 
Campesina – Seção Brasil), a campanha nacional de reflexão sobre gênero, a criação 
de  uma  entidade  latinoamericana  que  abrange  as  federações  de  cada  país 
(CONCLAEA –  Confederação  Caribenha  e  Latino-Americana  de  Estudantes  de 
Agronomia), além da participação nas discussões específicas da universidade e do 
movimento estudantil (ME). Além disso, há duas décadas a FEAB vem realizando os 
Estágios Interdisciplinares de Vivência, atividade que recebeu prêmio da UNESCO, 
como  “Ação  de  Destaque  da  Juventude  da  América  Latina”.  Esses  estágios  são 
realizados  nas  áreas  de  assentamento  da  Reforma  Agrária  e  em  comunidades 
pesqueiras,  quilombolas  e  indígenas.  Assumindo  seu  papel  dentro  do  movimento 
estudantil,  a  FEAB tem como objetivo  primordial  a  transformação  da  sociedade, 
dentro do espaço da universidade e também fora dela, pautando um amplo e contínuo 
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processo de formação política e construção de lutas.
A FEAB possui  uma estrutura de organização nacional,  contando com uma 

Coordenação Nacional  (CN),  oito  Coordenações Regionais  (CR) e os Núcleos de 
Trabalho Permanente (NTP). Além disso organiza eventos de caráter local, regional e 
nacional, de acordo com as necessidades de cada momento histórico:

FEAB
2009 – 2010

Coordenação Nacional –  Curitiba/PR (UFPR)
“Nossa Vitória Não Será Por Acidente”

Comissão Organizadora do 53º CONEA – Santa Maria/RS (UFSM)

Superintendências Regionais
Coordenação Regional I - Frederico Westphalen/RS (UFSM)

Coordenação Regional II – Pato Branco/PR (UTFPR)
Coordenação Regional III – Campos dos Goytacazes/RJ (UENF)

Coordenação Regional IV – Cuiabá/MT (UFMT)
Coordenação Regional V – Areia/PB (UFPB)

Coordenação Regional VI – Belém/PA (UFRA)
Coordenação Regional VII – Pircicaba/SP (USP)
Coordenação Regional VIII – Aracaju/SE (UFS)

Núcleos de Trabalho Permanente (NTP)
Ciência & Tecnologia – Viçosa/MG (UFV)

História & Comunicação – Florianópolis/SC (UFSC)
Biomas Brasileiros – Ilhéus/BA (UESC)
Educação – Porto Alegre/RS (UFRGS)

Juventude & Cultura – Seropédica/RJ (UFRRJ)
Agroecologia – Fortaleza/CE (UFC)

Movimentos Sociais – Montes Claros/MG (UFMG)
Relações Internacionais – Piracicaba/SP (USP)

Encontros Regionais
Comissão Organizadora do I ERA Sudeste – Botucatu/SP (UNESP)

Comissão Organizadora do XI ERA Nordeste – Cruz das Almas/BA (UFRB)
Comissão Organizadora do V EREA Sul – Florianópolis (UFSC)

Plenárias Nacionais
Escola Sede da Plenária de Superintendências – Lavras/MG (UFLA)

Escola Sede da Plenária Nacional de Entidades de Base – Aracaju/SE (UFS)
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Artigo
O Desenvolvimento Capitalista no Campo 

Brasileiro
Daniel Ramos de Araujo*

Hoje  vivemos  um  tempo  onde  o  Capitalismo  predomina  como  modo  de 
produção  na  grande  maioria  do  globo.  Podemos  citar  algumas  exceções  como a 
heróica resistência Cubana que persiste apesar do bloqueio norte-americano, porém 
após  o  fracasso  da  União  Soviética  e  a  falência  do  socialismo no  leste  europeu 
vivemos uma realidade onde o capitalismo chefiado pelas nações do norte nada de 
braçadas e estica seus tentáculos por todo o mundo buscando sempre aumentar seu 
lucro. Um dos tentáculos do capital se estendeu para a Agricultura, para a produção 
de alimentos e é isso que iremos abordar ao longo do texto, numa ótica marxista,  
buscando contemplar seus desdobramentos e reflexos. 

O Modo de Produção Escravista Colonial

No Brasil  a  gestação do capitalismo se  dá  a  partir  do  modo de produção 
escravista-colonial. O Brasil-colônia foi explorado pela coroa portuguesa através das 
grandes  plantations que  produtoras  de  cana-de-açúcar,  através  da  extração  de 
matéria-prima, da madeira e da borracha, por exemplo. Um outro caráter importante 
desse  modo  de  produção  que  vivemos  na  maior  parte  da  história  do  país  é  a 
exploração da mão-de-obra escrava aonde os escravos, em sua grande maioria vindos 
do continente africano, eram parte dos meios de produção de um engenho, de uma 
plantação e de diversos outros setores da economia da antiga colônia portuguesa.

Esse modo de produção escravista-colonial permitiu que existissem no Brasil 
as condições necessárias para o nascimento do capitalismo. Através dele ocorreu uma 
acumulação primitiva de capital por meio do surgimento de instituições bancárias e 
mercantis  diversas  e  garantiu-se,  aos  poucos,  o  desenvolvimento  das  forças 
produtivas, da divisão social do trabalho baseada na propriedade privada dos meios 
de produção. Ou seja, diferentemente do desenvolvimento clássico do capitalismo a 
partir  do  feudalismo  observado  no  continente  europeu,  tivemos  no  Brasil  o 
surgimento do modo de produção capitalista a partir do domínio colonial português, 
passando para o desenvolvimento econômico do Brasil  independente.  Finalmente, 
para que o capitalismo se fizesse presente foi necessária a abolição jurídica da mão-
de-obra  escrava,  já  que  o  capitalismo  prescisa  de  trabalhadores juridicamente 
desimpedidos e despossuídos, livres para vender sua mão de obra para a iniciativa 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB                                                  página 7



O Livro Cinza do Agronegócio  

privada. Essa necessidade foi suprida com a abolição da escravatura em 1888, pela lei 
Áurea. 

Aqui cabe fazer um parênteses importante: no sistema escravista colonial que 
vigorava no Brasil, o poder econômico era do proprietário de terras e proprietário de 
escravos. Com a abolição o domínio econômico passou para o domínio da terra.  A 
terra  passou  a  ter  um  papel  central,  quem  detinha  a  terra,  detinha  o  poder  
econômico.

O leitor desavisado poderá pensar que o capitalismo surgiu então por escrito, 
com a abolição da escravatura, porém fazendo uma análise mais cuidadosa, logo após 
a abolição, a economia brasileira de então não era capaz de manter uma empresa rural 
capitalista com trabalho assalariado pleno. Ou seja, ao invés de pagar aos empregados 
um salário mensal,  o fazendeiro produtor de café ou de cana – as duas principais 
culturas do final do século XIX e início do século XX – remunerava os trabalhadores 
de forma mista: pagava-lhes uma quantia em dinheiro e outra parte em terra para 
cultivo de subsistência, em casa para morar e outro tipo de assistência.

Dessa  forma,  verifica-se  que  o  salário  que  um  colono  paulista  ou  um 
empregado canavieiro nordestino não era um salário típico capitalista pela própria 
natureza da economia. Até porque o Brasil do início do século passado não contava 
com  um  exército  industrial  –  ou  rural  –  de  reserva,  como  a  horda  de 
desempregados que observamos hoje no país. Para avançar em novas áreas de cultivo 
era necessário fixar a mão-de-obra existente no local de trabalho, por isso os colonos 
recebiam casa e um lote de terra próprio e em contrapartida tinham obrigações com 
os fazendeiros, ficando de certa forma presos a terra e ao trabalho.

Esse colono, morador que trabalhava tanto para o fazendeiro quanto para si 
mesmo  em seu  lote  não  se  caracterizava  como um  camponês,  já  que  não  tinha 
autonomia  em relação  a  sua  produção,  entre  outras  características.  Tampouco  se 
constituiu uma espécie de feudalismo, já que não havia a possa compartilhada da 
terra. Também vale lembrar a característica fundamental da distribuição de terras no 
Brasil que, ao contrário do Feudalismo Europeu, ela sempre foi alienável (pássivel de 
compra e de venda) e ao mesmo tempo livre dos pesados encargos que existiam no 
complexo feudalismo do velho continente. O camponês servo do feudalismo clássico 
tinha a propriedade de sua terra e não podia ser simplesmente expulso da mesma, 
tinha direito a transmití-la por herança, ou seja, era inalienável. 
 Qual é o modo de produção então, não sendo um feudalismo de qualquer tipo, 
um capitalismo agrário, nem o antigo sistema colonial? Um autor irá defini-lo como 
modo de produção plantacionista latifundiário, apoiado por formas camponesas 
dependentes.  Esse  modo  de  produção  consistia  em  grandes  extensões  de  terras 
(latifúndio), com grandes monoculturas sejam elas de café ou de cana (plantation), 
onde a mão de obra se constituia em formas camponesas dependentes: camponeses 
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que apesar de terem seu pedaço de terra tinham relações salariais e outros vínculos 
com o fazendeiro.  Por  exemplo,  o  colono paulista  do café recebia  era  contratado 
enquanto  família,  recebia  seu  honorário  anual  ou  mensal,  recebia  também  uma 
moradia ou condições de levantá-la e um lote de terra de pequenas proporções para 
seu  próprio  sustento.  Em  contrapartida  tinha  que  trabalhar  o  cambão –  dias 
específicos que dedicava seu trabalho somente ao fazendeiro que o contratava.

Partindo  desse  pressuposto,  de  que  não  havia  no  perído  pós-aboliçao  uma 
exenomia pré-capitalista, afirmamos também que os fazendeiros donos de escravos 
não se converteram automaticamente em capitalistas, sendo então incorreto afirmar 
que havia uma “burguesia cafeeira” em São Paulo ou no Paraná, assim como não 
pode-se afirmar a existência de capitalistas  envolvidos na produção canavieira no 
nordeste, já que as plantations não retiravam lucro do capital e sim renda da terra. 
Diferentemente  do  capitalista  industrial  que  necessita  de  um  capital  inicial  para 
investir na infra-estrutura de uma fábrica, na aquisição de matéria-prima e de força de 
trabalho o fazendeiro da época não precisava de nada disso, apenas da terra. Isso se 
explica pelo fato de a economia brasileira da virada do século XIX se caracterizar 
pela escassez de capital, mas abundância de terras. E como já vimos antes, era com 
terra que o fazendeiro pagava o campones, como ocorria no norte do Paraná, onde a 
família  camponesa  de  colonos  recebia  apenas  um lote  de  terra,  mudas  de  café  e 
quando  muito  uma casa  e  após  quatro  anos  entregava  ao  fazendeiro  um cafezal 
erguido. Esse cafezal consolidava o trabalho do camponês e era a renda da terra, não 
o lucro retirado do capital.

Some aí o fato de que o feudalismo europeu foi muito mais bem sucedido em 
realizar a acumulação primitiva de capital já que não precisava contratar a mão de 
obra,  que  partia  do  trabalho  do  servo  feudal,  em comparação  ao  fazendeiro  das 
plantations que  sempre  teve  que  dispender  um  alto  recursos  com  trabalhadores, 
fossem eles escravos ou não. Dessa forma o capitalismo tinha um duro obstáculo para 
superar  até  que  se  consolidasse  no  Brasil,   pois  precisava  criar  uma  dinâmica 
econômica  suficiente  capaz  de  criar  condições  para  criar  investimentos  que 
possibilitassem uma moderna empresa rural  com trabalhadores assalariados e  alto 
giro  de  capital.  Passemos  então,  para  a  análise  que  levaram  o  capitalismo  a  se 
consolidar no país.

Desenvolvimento Agrário no Brasil: Camponeses e Latifundiários

Para dar início a essa segunda parte, vamos mencionar com mais propriedade 
um  personagem  que  talvez  possa  ter  passado  desapercebido  até  agora,  que  é  o 
agricultor  familiar  camponês.  Essa  produção  camponesa-familiar  na  agricultura 
sempre  existiu  em nosso  país  com diferentes  características  dentro das  diferentes 
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realidades  que  existiram –  e  existem –  no  meio  rural  brasileiro.  Variava  entre  a 
produção basicamente artesanal voltada quase que exclusivamente para a subsistência 
indo até a empresa familirar mais mercantilizada que vendia tudo o que produzia.

De qualquer forma, sitiantes,  posseiros,  arrendatários e parceiros autônomos 
são tão antigos quanto a história de nosso país e com o desenvolvimento econômico 
interno, aumento populacional, incremento industrial e concentração urbana, além de 
outros eventos históricos como a migração em massa de povos do velho mundo, 
ganharam cada  vez  mais  importância  e  substancialidade  com o passar  do tempo, 
principalmente no abastecimento do mecado interno baseado no policultivo e na mão-
de-obra familiar. É esse sujeito histórico que irá ser o protagonista de uma das duas 
linhas de desenvolvimento agrário, que é a linha de desenvolvimento da  pequena 
exploração camponesa-familiar.

O outro caminho do desenvolvimento agrário é a linha do latifúndio, apoiado 
pelas já citadas formas camponesas dependentes e baseado no grande monocultivo 
que  aos  poucos  irá  se  transformar  em empresa  capitalista  rural  com velocidades 
variáveis ao longo da história e hoje em dia se manifesta no moderno agronegócio 
empresarial articulado com as oligarquias tradicionais.

A via  latifundiária  para  se  desenvolver  plenamente,  ou  seja,  converter  o 
processo de renda da terra em capital agrário, precisa ter certas condições objetivas 
para tanto. Uma das condições objetivas passa pelo incremento da presença do capital 
no  campo,  outra  passa  pela  devida  reorganização  do  espaço  agrário,  no  âmbito 
fundiário principalmente.  Em outras palavras é necessário o desencadeamento  de 
uma reforma agrária, mas uma reforma agrária específica, que direcione a estrutura 
fundiária  para  a  implantação  do  capitalismo.  Não  é,  no  caso,  a  reforma  agrária 
proposta pelos movimentos de luta pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais  Sem  Terra,  que  visa  o  desenvolvimento  da  agricultura  camponesa  e  a 
soberania alimentar, muito menos a reforma agrária feita em Cuba, que implantou a 
base  ecológica  de  produção.  A reforma agrária  necessária  para  a  implantação  do 
capitalismo no campo é similar a que foi feita em países do primeiro mundo como os 
do continente Europeu, ou no Japão,  que permitiu uma dinamização favorável ao 
capital, passando pela re-distribuição ou re-organização de terras, mas também por 
uma conversão fundamental,  que  visava  substituiur  a  empresa  rural  que  vivia  da 
renda da terra (que podia ser direcionada para outros setores da economia, como o 
capital mercantil ou bancário) por uma empresa que se sustenta a partir do lucro do 
capital  agrário,  que  é  reinvestido  na  produção,  nesse  processo  contando  com o 
auxílio do estado e suas variadas ferramentas.

Ora, no Brasil tivemos o desenvolvimento do campo e a ocupação do espaço 
rural feita de tal sorte que não era necessária uma re-distribuição de terras e sim uma 
intervenção estatal  que viabilizasse  a  transformação da  renda da  terra  em capital 
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agrário.  Esse  processo  foi  feito  através  do  que  se  convencionou  chamar  como 
“revolução verde” que possui  três pilares principais:  a mecanização intensiva,  os 
insumos químicos industriais (incluindo aí o fertilizantes, agrotóxicos, sementes, etc) 
e  um  arrojado  sistema  de  crédito  rural.  A grosso  modo  podemos  chamar  essa 
conjunção de fatores de “pacote tecnológico” como é comum ouvir nos cursos de 
agronomia e das ciências agrárias em geral.

Usando  o  cafezal  do  oeste  paulista  citado  anteriormente  como  exemplo, 
podemos explicitar como se deu na prática a transformação da renda da terra para o 
lucro do capital agrário. Antigamente, quando o fazendeiro vivia da renda da terra, 
era  indispensável  uma  articulação  com  as  formas  camponesas  dependentes  para 
sustentar sua produção, já que ele não dispunha de meios de substituir o trabalho das 
famílias de colonos, visto que não possuia capital suficiente para contratar uma mão 
de  obra  exclusiva  para  suas  empreitadas.  Até  o  final  da  década  de  cinquenta 
observávamos  que  prevalecia  o  cultivo  de  café  com alta  mão de  obra,  ciclos  de 
capital  lentos  e  alta  demanda  de  mão  de  obra.  A partir  daí  temos  o  início  da 
“revolução verde”, através da ação do estado através de instiuições de crédito rural 
com  juros  negativos,  assistência  técnica  e  extensão  rural  que  incentivavam  e 
viabilizavam  tecnicamente  o  uso  de  insumos  químicos  e  adoção  de  maquinário 
agrícola.

Dessa forma, o fazendeiro foi aos poucos se convertendo em empresário rural, 
em capitalista, pois passou a contar com plantas de café genéticamente melhoradas 
que dão retorno em menos tempo, com agroquímicos que aumentavam a fertilidade 
do solo a curto prazo, com máquinas que substituiam o trabalho braçal e um generoso 
sistema  de  crédito  rural  que  possibilitava  a  formação  do  cafezal  sem o  uso  dos 
colonos. Ou seja, com o passar do tempo foi sendo suprimida  a necessidade das 
formas camponesas dependentes citadas anteriormente, sendo esta substituída pelo 
trabalho  assalariado  cada  vez  mais  proletário,  este  com  tendência  a  diminuir 
conforme  aumente  a  importância  do  capital  fixo  (máquinas,  insumos,  usinas  de 
processamento, etc) em detrimento do capital variável (força de trabalho, salários, 
etc), em outras palavras, o processo de mecanização irá ganhar espaço substituindo os 
trabalhadores assalariados, tendência já observada atualmente até mesmo no cultivo 
da cana-de-açúcar que era considerado tecnicamente de difícil mecanização.

A partir dessas constatações é coerente afirmar que:
i) Para se estender plenamente no meio rural o capital, no caso brasileiro, precisa 

converter a renda da terra em lucro do capital de modo a se aproximar cada vez 
mais do modelo empresa rural.

ii) O  ordenamento  fundiário  brasileiro  não  se  constituiu  inicialmente  num 
empecilho para o desenvolvimento do capital no campo, não sendo necessária 
a reforma agrária do ponto de vista da burguesia.
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iii) Conclui-se  então  que  o  modelo  latinfundiário  só  precisava  se  dinamizar  a 
ponto de conseguir se constituir como atividade com capital próprio e para isso 
utilizou-se da revolução verde em suas diversas facetas.

Consolidadas então as bases para o desenvolvimento do capitalismo no campo, 
inicia-se então o processo de intensificação da conversão da produção tradicional de 
monocultivo para a moderna empresa rural munida de capital próprio, impulsionada 
pela  já  mencionada  “revolução  verde”  tendo  o  estado,  através  de  suas  políticas 
públicas e direcionamento de investimentos, papel central. 

A “transformação” do latifúndio em agronegócio

Dando  um  salto  histórico,  passaremos  do  processo  de  “revolução  verde”, 
iniciado na segunda metade do século passado para a consolidação do recente modelo 
agroexportador em vigor em nosso continente. É preciso pontuar, porém, que o termo 
“agronegócio” é uma invenção recente, surgiu no final da década de noventa, para 
substituir  o  termo “latifúndio”  que  carregava  consigo  grandes  pressões  populares 
contrárias, sobretudo nos anos noventa, onde a maioria da população brasileira se 
posicionava a favor da reforma agrária.

É  importante  lembrar  que  ao  mesmo tempo que  o  latifúndio  se  disfarçava 
terminologicamente  com  a  adoção  do  termo  agronegócio,  também  ocorreram 
movimentos  e  mudanças  expressivas  no  modo  de  produzir  da  empresa  rural 
capitalista.  Uma delas é a intensificação da revolução verde e atualização do seu 
pacote,  com  a  inserção  dos  organismos  genéticamente  modificados,  novos 
implementos e maquinário que foram capazes de automatizar cultivos anteriormente 
necessitavam obrigatoriamente da força humana, como a cana.  

O capital também teve e está tendo sucesso na paulatina eliminação do modo 
de produção camponês,  não somente  através  de  sua  expulsão do meio rural  mas 
também integrando o pequeno produtor familiar-camponês na lógica do capital no 
campo,  sendo  essa  à  lógica  do  já  mencionado  agronegócio  consorciado  com  as 
corporações transnacionais e articulado com governos.

Podemos  citar  duas  frentes  por  onde  o  capitalismo  desfigura  a  agricultura 
camponesa:

a) monopolização do território: esse é o processo onde o capital de maneira 
direta, toma o território camponês, se apropriando do mesmo, seja por compra, seja 
por deslegitimação da posse camponesa da terra e nele implanta seu monocultivo 
agro-exportador. Um exemplo desse processo é a implantação das florestas artificiais 
da indústra da celulose.
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b) territorialização do capital: se trata de quando o capital de maneira indireta 
toma o controle da produção familiar-camponesa, através de diferentes ferramentas, 
subjulgando a produção e a autonomia do pequeno agricultor ao interesse do capital. 
Na prática  isso se  exemplifica  na integração vertical  de suínos,  ou do cultivo de 
fumo,  onde  o  agricultor  produz  e  a  aquisição  é  monopolizada  por  grandes 
corporações.

Ambos  os  processos  caminham  em  paralelo  com  o  avanço  de  fronteiras 
agrícolas  onde  se  expande  territorialmente  o  agronegócio,  não  sem  gerar 
tensionamentos  e  conflitos  violentos  com  populações  tradicionais,  indígenas, 
quilombolas,  ribeirinhas  e  outros  povos  que  são  marginalizados  pela  expansão 
capitalista no campo.

O  cenário  e  a  trajetória  do  capitalismo  no  campo  brasileiro  demonstra  a 
capacidade que o capital teve de explorar brechas e se inserir no campo brasileiro 
com  um  impressionante  dinamismo,  mostrando-se  capaz  de  contornar,  adaptar  e 
transformar  barreiras  que  a  princípio  se  colocavam  contra  a  expansão  de  seus 
tentáculos.  Coloca-se  também  a  perspectiva  de  que  o  agronegócio  continuará  à 
avançar sobre o modo de produção camponês-familiar à menos que seja surpreendido 
por uma resistência que construa a crítica contundente as suas contradições, capaz de 
refletir em mobilização real e tranformadora, numa perspectiva classista que aponte 
para a além do capital, para além da lógica capitalista.

*Daniel Ramos de Araujo é estudante de Agronomia da Universidade Federal do  
Paraná, Coordenação Nacional da FEAB 2009/10
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Artigo
Agronegócio na América Latina

Newton Gama Netto*

I. Introdução

A situação  que  é  colocada  ao  estudante  de  Agronomia,  frenquentemente 
quando ingressa ao curso, é de franco difusionismo em relação às perspectivas de 
formação profissional que este encara ao longo da vida acadêmica. De uma maneira 
geral, apresenta-se um conceito generalizado de agricultura, seguido da derivação de 
possibilidades  de  especificação  da  formação,  no  direcionamento  aos  nichos  de 
mercado. Desta forma, o agronegócio é apresentado como totalidade, também devido 
à sua influência hegemônica, em que não há outra perspectiva de desenvolvimento 
rural. 

Diante da questão ambiental que se intensificou nos últimos anos, criou-se a 
iniciativa de ancorar a matéria de agroecologia (obrigatórias no currículo ou de forma 
opcional), bem como uma ampliação no discurso de sustentabilidade, iniciativas estas 
que  num  balanço  final  não  têm  modificado  as  estruturas  do  curso.  O  currículo 
mínimo pautado pela Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil na década de 
80  foi  uma  conquista  no  sentido  de  assegurar  uma  formação  ampla  para  um 
profissional holístico, a combater o processo de fragmentação do curso. Ou seja, as 
reformas  que  aconteceram  ao  longo  dos  anos  foram  feitas  invariavelmente  para 
atender as exigências do currículo mínimo ou simples mudanças de grade curricular e 
de carga horária para atendimento de interesses mais imediatos e pessoais de distintos 
grupos em disputa de poder. Assim sendo, pouco se trabalha de modo a revisar a 
concepção de curso e avaliar sua adequação à realidade agrícola e agrária do país, e o 
modelo  do agronegócio  e  suas  infinitas  mazelas  continua  a  predominar  enquanto 
frente  ideológica  capitalizada  no  ensino  agronômico  no  Brasil,  o  que  pode  ser 
ampliado para o contexto da América Latina. Visto que o território latinoamericano 
possui uma história comum de exploração e luta. Portanto é apropriado, oportuno 
para  a  Federação  que  se  trave  o  debate  sobre  os  aspectos  que  envolvem  o 
agronegócio através da América Latina.

O resgate  histórico do contexto da implantação da política  verticalizada  do 
agronegócio  na  América  Latina   deve  remontar  aos  seguintes  eixos  de  análise: 
primeiro, a caracterização da questão agrária na América Latina, seguida pela análise 
histórica do contexto de implantação do modelo agro-exportador, exemplificada aqui 
através  dos  países  onde  este  processo  foi  sobressalente.  Segundo,  resgatando  as 
políticas governamentais de âmbito nacionalista/desenvolvimentista e movimentos do 
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capital transnacional na consolidação do modelo do pacote tecnológico pós segunda 
guerra mundial,  o qual influenciou visceralmente no processo de concentração de 
terras  pela  América  Latina,  na  marginalização  da  agricultura  de  base 
familiar/camponesa, danos ambientais, perda de biodiversidade na base alimentar da 
população  como  um  todo,  entre  outros.  E  terceiro,  as  insurgências  populares  e 
movimentos recentes, impelidos pela luta contra as transnacionais na agricultura, bem 
como a  perserveração  da  oligarquia  agrária,  berço  da  politica  de  latifúndios  que 
impede o avanço da reforma agrária no Brasil.

II. O Modelo Agro-exportador

Primeiramente, é condição histórica da América Latina a herança deixada pelos 
colonizadores europeus,  de exploração mercantil  das riquezas naturais,  combinado 
com  o  escravismo,  seguido  pela  mão-de-obra  assalariada,  com  o  advento  da 
Revolução Industrial. Não é de surpreender que tenha se tornado característica idônea 
na sociedade brasileira o culto daquilo que vem de fora, do estrangeiro, devido ao 
próprio  processo  de  formação  da  cultura  brasileira.  Couberam  aos  escravos, 
descendentes de escravos e demais populações marginalizadas a criação de elementos 
originais  de  adaptação  e  referência  ao  território,  elementos  estes  que  foram 
vagarosamente  incorporados  pela  elite  predominantemente  branca,  visto  que  esta 
conservava desde  a  imigração a  cultura  européia.  Nos demais  países  da América 
Latina  não  foi  diferente,  exceto  que  a  presença  da  cultura  dos  povos  indígenas 
originários é muito mais forte. Do colonialismo ao agronegócio, nos dias de hoje este 
se consolida na América Latina como força pungente do neoliberalismo,  cabendo 
ressaltar aqui suas origens.

No  caso  do  Paraguai,  a  primeira  forma  clara  de  presença  da  agricultura 
capitalista e exploração agrícola se inicia com a colonização européia e japonesa a 
partir de 1920. Em um primeiro momento, não se expande e coexiste (ainda que não 
sem problemas) com a já escassa população campesina e indígena que a rodeia. Eram 
épocas em que a densidade populacional era baixa e havia sobreabundância de terras. 
Os  produtores  se  organizavam  em  cooperativas  e  a  produção  é  comercializada 
principalmente em escala regional sem a presença relevante de atores econômicos 
estrangeiros.  Posteriormente iniciará uma agricultura  conectada à  agroindústria  de 
erva mate e tungue, e na década de 70 à soja e ao trigo. O Plano do Trigo aproveitou 
o impulso da revolução verde,  e do apoio norte-americano depois  da Reunião de 
Montevidéu com Kennedy sobre a Aliança para o Progresso em 1961 (apoio este que 
faz parte da ofensiva anticomunista em toda a América Latina pelo recente triunfo da 
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revolução cubana). A ditadura de Stroessner decreta que o Paraguai deve ser auto-
suficiente em trigo, as terras e crédito rural são repartidos aos empresários "amigos" 
da  ditadura.  O  plano  vem  a  fracassar  em  poucos  anos,  quando  o  movimento 
campesino das Ligas Agrárias reage à ocupação capitalista dos meios de produção 
sobretudo em Missiones, departamento do Sul do país, onde se inicia o plano. 

A primeira investida significativa e devastadora da agricultura capitalista no 
Paraguai vem das empresas transnacionais vinculadas à agroexportação, através do 
ingresso  de  brasileiros  pela  expansão da  fronteira  da  soja  nos  estados  do Sul  do 
Brasil.  Além dos  estragos  ecológicos,  colônias  antigas  de  agricultores  paraguaios 
criadas pelos Instituto de Reforma Agrária são ocupadas por brasileiros, expulsando 
os paraguaios e desmantelando a repartição de terras. A partir da segunda metade da 
década  passada,  começa  um novo processo  de  imigração  brasileira,  desta  vez  na 
região  do  Chaco,  agora  com  fins  pecuários,  com  consequências  igualmente 
desastrosas para os frágeis recursos naturais da zona chaqueña. A segunda investida 
(segundo VILADESAU, T.P.) vem da utilização da soja geneticamente modificada a 
partir do ciclo agrícola 1999-2000. Agora sim, a infra-estrutura para a exportação está 
montada e controlada por grandes corporações provedoras de insumos e dedicadas à 
agroexportação. 

A luta pela terra na Guatemala também não é exceção. Agricultores familiares 
camponeses resistem em condição de marginalização e exclusão, sendo obrigados a 
viver em condições de extrema pobreza e indigência. Sem afetar a estrutura desigual 
de posse de terras e sob o argumento de "novas e maiores oportunidades", o Estado 
guatemalteco,  o  setor  agroempresarial  e  setores  internacionais,  particularmente  a 
Agência Norte Americana de Desenvolvimento USAID, desenvolveram nos últimos 
anos  programas  diversos  para  que  esses  agricultores  produzam  cultivos  não 
tradicionais de exportação e se vinculem ao mercado mundial, com a promessa de se 
converterem em empresários prósperos no futuro (LOPEZ, M.). "As condições reais 
de vida se perdem por uma quimera do futuro" (Hinkelammert, L.). Somado a isso o 
Estado de direito da Guatemala não reconhece a função social  da terra,  condição 
importante para o avanço da questão como um todo. 

As  duas  grandes  guerras  mundiais  e  a  crise  dos  anos  1930  manifestam as 
viscitudes  do  modelo  agroexportador,  impulsionado  desde  meados  do  século  19, 
quando a Argentina se integrou à economia mundial e,  junto com os países como 
Canadá,  Australia,  e  ainda  os  EUA,  se  transformou  em  um  dos  "cerealistas  do 
mundo", em razão de suas exportações de grãos e carne. Esse modelo ou regime de 
acumulação entra em crise em razão da queda vertical dos preços de suas exportações 
e do fechamento dos mercados de exportação tradicionais. O conjunto de medidas 
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tomadas  pelo  governo  argentino  para  sanar  a  crise  -  o  controle  de  câmbios,  um 
regime tarifário para as importações, a criação do Banco Central, a instauração do 
imposto de renda, a criação de diversas organizações da atividade agropecuária - teve 
como consequência o desenvolvimento do mercado interno e a instalação de uma 
série de indústrias. 

As  políticas  do  ISI  (modelo  de  industrialização  via  substituição  de 
importações) continuaram nos anos 40, e se expandiram nos anos 60, em um marco 
de políticas desenvolvimentistas. No setor agropecuário, a presença de um forte setor 
chacarero  (imigrantes  europeus,  pequenos  e  médios  agricultores  arrendatários) 
coexistia com outro setor, de grandes fazendas cerealistas. Os tenentes pampeanos, 
agrupados na  Sociedade  Rural  Argentina,  exerciam um grande poder  político  em 
âmbito nacional, com cargos executivos durante os governos militares e com fortes 
lobbies durante a alternância de governos democráticos. 

Apesar  de  colherem  bem  a  fim  de  pagar  suas  dívidas  e  livrar-se  dos 
"terratenentes",  estes  não  logravam  em  ceder  o  controle  político  assegurado  na 
exploração dos arrendatários. Esta situação levou a rebelião conhecida como "O Grito 
de  Alcorta".  Conquanto  não  modificasse  substancialmente  a  estrutura  agrária, 
favoreceu o surgimento de organizações camponesas em outros lugares do país, que 
participaram junto à FAA (Federação Agrária Argentina) de um congresso nacional 
camponês onde, além das reclamações pontuais aos terratenientes e comerciantes, se 
reivindicaram  os  postulados  da  Revolução  Mexicana  encabeçada  por  Emiliano 
Zapata. Pela primeira vez na Argentina se engrandeceu o princípio de que “...a terra 
deve pertencer em propriedade de quem a trabalha...”.

Em  meados  dos  anos  1970,  se  estabeleceu  outro  tipo  de  "disciplina 
institucional"  a  fim  de  poder  impulsionar  eficazmente  um  novo  modelo  sócio-
econômico, o neoliberal. Devido ao endividamento externo argentino, aos anos 1990 
no governo de Carlos Menem é estabelecido um plano de convertibilidade que tinha 
por finalidade estabelecer as condições para impulsionar um forte "ajuste estrutural" e 
a "integração à economia mundial". A desregulamentação da economia, em particular 
no que diz respeito ao mercado de trabalho e ao setor agropecuário, conjuntamente 
com as fartas privatizações e abertura indiscriminada ao exterior foram os elementos 
do modelo neoliberal que se implantou na Argentina, talvez com maior severidade, 
em relação a outros países norte-americanos.

A Reforma Agrária Mexicana, com um ânimo de justiça derivado da Revolução 
Mexicana  de  1910,  foi  instituída  para  distribuir  terras,  recursos  de  fomento  e 
impulsionar socialmente os camponeses. A divisão de terras efetuada entre 1917 e 
1992 colocou em mãos dos Ejidos (propriedade rural de uso coletivo) e comunidades 
agrárias  mais  de  50% do  território  nacional,  sendo  um terço  disto  superfície  de 
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trabalho e os outros dois  terços florestas,  pastos e  montanhas.  Paradoxalmente,  o 
Estado Mexicano também interviu na distribuição de terras e benefícios para o setor 
privado-empresarial, o qual se beneficiou da propriedade privada de suas terras e boa 
parte do crédito. A existência dessa estrutura agrária "bimodal", composta por dois 
grandes grupos de produtores com lógicas econômicas diferentes, determinou regras 
que administrassem a convivência entre ambas. Isso consistia no princípio de que não 
se poderia ultrapassar os limites da propriedade privada em hipótese alguma.

Assim sendo, o que se sucedeu é que os governos pós-revolucionários, com 
algumas exceções, não outorgaram a atenção institucional e recursos de fomento que 
a agricultura camponesa necessitava para sua manutenção. Melhor dizendo, o pacote 
neoliberal que viria a ser implantado na década de 80 sacramentou o mecanismo de 
marginalização  desse  sujeito,  o  agricultor  familiar-camponês.  Aliado  à  isso,  um 
precedente recente que poderia atrair conseqüências nefastas desde o ponto de vista 
social até ambiental seria a legalização dos cultivos transgênicos, questão a qual no 
México é  sumamente delicada já  que o país  é  um dos centros de biodiversidade 
agrícola mais importantes. A ameaça sobre as variedades crioulas de milho e outros 
recursos naturais pode afetar não tão somente ao México mas ao mundo inteiro.

A origem colonial  do Estado Boliviano estabelece as bases das relações de 
poder autoritárias e de dominação entre um estado social vinculado simbolicamente 
ao  espanhol,  de  brancos  e  famílias  tradicionais,  e  outro  vinculado  aos  índios 
submetidos.  A dominação  se  compreende  num  sentido  weberiano  de  encontrar 
obediência  voluntária  dentro  de  um  grupo  determinado:  os  indígenas  e  os 
estabelecimentos construídos em torno de sua condição de "conquistados", construída 
a partir de imposição violenta ou não, e posterior legitimação da autoridade e posição 
privilegiada dos espanhóis e seus descendentes, mediante uma construção ideológica 
a  serviço  de  seus  interesses  (LIZÁRRAGA,  P).  Quando  da  vitória  das  eleições 
nacionais em 2005 pelo Movimento ao Socialismo (MAS), este encontra o desafio de 
que em vários departamentos (estados) a mobilização social se encontrava controlada 
pelo  projeto  dominante  e  conservador.  Os  conflitos  recentes  no  departamento  de 
Santa Cruz, historicamente de controle oligárquico, demonstram que as tentativas do 
governo de Evo Morales de controlar  a produção e comercialização dos recursos 
pouco avançam, se vendo cercado por demandas que não consegue atender. 

De uma forma ampla, durante os últimos anos vários países como o Brasil, 
México, Equador, Jamaica e Uruguai, entre outros, iniciaram processos nacionais de 
formulação de estratégias de desenvolvimento rural cujo eixo estrutural é o enfoque 
territorial. Se por um lado o motor neoliberal perdeu alguma força na recente crise 
econômica no globo, e essa ideologia perdeu força e tem sua hegemonia ameaçada 
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por novas frentes, por outro lado os investimentos internacionais no Brasil têm tido 
uma escalada recente, pela concretude do fato que a economia brasileira permaneceu 
sólida neste processo, e ainda não sofreu abalos. Desta forma a pressão global pela 
intensificação da  economia  neoliberal  aonde há  brechas  é  grande,  e  no  Brasil  se 
reflete no setor agropecuário em situações como a pressão pela liberação de vários 
cultivos transgênicos, com o lobby da bancada ruralista do senado e da Confederação 
Nacional  da  Agricultura  –  CNA -  setor  oligárquico  e  fascista  com influência  na 
instituição política brasileira.

III. Acordos internacionais de fomento ao agronegócio na América Latina

As mudanças ocorridas no capitalismo a partir  do Consenso de Washington 
(1989) partem do entusiasmo que gerou a queda do muro de Berlim e foram ajudadas 
pela decadência do socialismo soviético, numa época em que parecia que os países 
que  seguiam  o  planejamento  central  estavam  fadados  ao  fracasso  econômico  e 
político. Os processos de globalização incluíram não só práticas financeiras mas um 
modo de organizar a distribuição e o consumo mundial. Os estados nacionais perdem 
a centralidade na evolução da regulação e aparecem novos atores internacionais - 
Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, entre outros - que vão marcando as 
políticas  a  seguir:  desregularão,  privatização  dos  serviços  públicos,  expansão  de 
empresas  privadas  de  energia,  abertura  ao  exterior,  etc.  Na  América  Latina,  a 
Argentina  foi  pioneira  nestas  renovações.  O  FMI  passou  a  recomendar  a 
implementação dessas medidas nos países emergentes, durante a década de 90, como 
meios para acelerar seu desenvolvimento econômico.

Paralelamente,  a  Rodada Uruguai  (1986 -  1994)  consistia  no  maior  acordo 
comercial  da  história  até  o  momento,  registrando  listas  nacionais  de  obrigações 
contratuais  de  redução  ou  eliminação  de  tarifas  e  barreiras,  e  liberalização  do 
comércio de serviços. Aqui é criada a Organização Mundial do Comércio (OMC). As 
aplicações tarifárias beneficiam, no âmbito da agricultura, as exportações de suco de 
laranja,  com  reduções  de  até  20%.  Os  agronegócios  passam  a  influir  de  forma 
destacada sobre o setor agropecuário, mediante a provisão de insumos, expansão da 
fronteira agrícola, e benefícios para a exportação. É expandida a produção de soja e o 
pacote tecnológico que a acompanha, sacramentando a presença das transnacionais 
nesse contexto.  O que se agrava nos anos 90,  quando se inicia o cultivo da soja 
transgênica na América Latina. O meio agrário se torna cada vez mais produtor de 
commodities, tomando o espaço da produção de alimentos básicos para o consumo 
popular  massivo.  Potencializa-se  uma  agricultura  sem  agricultores,  onde  reina  a 
economia de escala, acentuando a precarização das condições de vida e trabalho de 
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pequenos e médios agricultores. 
A internacionalização  do  capital  significa,  a  grosso  modo,  que  as  grandes 

empresas  podem  orientar  seus  investimentos  em  qualquer  região  do  mundo  e, 
portanto, não dependem dos mercados internos  para sua  evolução  ou acumulação 
de       capital.  Entretanto  isto  depende  dos  acordos  que  legitimam  esta  ação 
(GIARRACA, N).

IV. FEAB, CONCLAEA e Via Campesina

A Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil se articula a nível latino 
americano através da CONCLAEA (Confederação Caribenha e Latino Americana de 
Estudantes de Agronomia), na qual se levantam bandeiras próprias do movimento 
estudantil, buscando meios de se vincular com os setores populares. O CLACEEA 
(Congresso Latino Americano e Caribenho de Estudantes de Agronomia) é um espaço 
importante de intercâmbio de experiências políticas, organizativas, sociais e culturais 
no contexto da luta nos diversos países. A nível mundial, a FEAB integra-se a Via 
Campesina,  articulação  de  movimentos  sociais  de  agricultores  camponeses, 
integrando as lutas deste setor no âmbito brasileiro e latino americano. 

As insurgências populares recentes tratam da requisição da soberania territorial 
em prol  de um modelo de agricultura de caráter  social  e ambiental,  e  de riqueza 
cultural.  Acompanhamos  o  avanço  recente  da  discussão  da  pauta  ambiental, 
combinado com a luta contra as transnacionais da agricultura, bem como a política de 
latifúndios que impede o avanço da reforma agrária no Brasil. Em julho de 2009 a 
FEAB lançou a cartilha "As Transnacionais nas Universidades: a Educação contra o 
Povo",  que  trata  de  elementos  importantes  com relação  à  intromissão  do  capital 
internacional  no  sistema  de  ensino  brasileiro  e  suas  consequências  no  ensino  da 
Agronomia em específico.

*Newton  Gama  Netto  é  estudante  de  Agronomia  da  Universidade  Federal  do  
Paraná, Coordenação Nacional da FEAB 2009/10.
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Artigo
Revolução Verde e a apropriação capitalista

Thiago Oliveira de Andrades
Rosângela Nasser Ganimi

O objetivo deste texto é discutir como o capitalismo utilizou o espaço agrário 
para ampliar sua dominação e reproduzir o capital, e os impactos ambientais e sociais 
provocados  pela  Revolução  Verde.  A revolução  verde,  modelo  baseado  no  uso 
intensivo  de  agrotóxicos  e  fertilizantes  sintéticos  na  agricultura,  hoje  é  um  fato 
corrente no campo e está presente na vida de muitos produtores em diversas áreas do 
mundo; todavia, para se chegar ao atual estágio, foi exigida toda uma gama de fatores 
que  marcaram  a  sociedade  no  instante  de  seu  surgimento.  Para  tanto,  faz-se 
necessário compreender o contexto vivenciado, e, a partir disso, desvendar os reais 
objetivos do processo de modernização da agricultura. 

Nesse sentido, vai ser possível perceber as reais intenções da grande empresa 
na modernização da agricultura: a maximização do lucro, através da monopolização 
de fatias cada vez maiores do mercado; e a aquisição de royalty, por intermédio dos 
pacotes tecnológicos. Assim criaria um círculo de dependência para o agricultor que 
só conseguiria os pacotes tecnológicos produzidos pelas transnacionais. Acredita-se 
que  a  discussão  acerca  da  lógica  capitalista  é  de  veemente  relevância  para  uma 
melhor compreensão da questão. 

Por fim, são analisados os impactos da revolução verde no que tange a seus 
aspectos sociais, tais como: aumento da concentração da renda e da terra, exploração 
da  mão-de-obra  no  campo,  envenenamento  dos  agricultores,  migração  para  as 
cidades. E também as conseqüências ambientais, como, por exemplo, contaminação 
dos ecossistemas, compactação do solo. 

Precedentes Históricos da Revolução Verde 

A Revolução  Verde,  modelo  baseado  no  uso  intensivo  de  agrotóxicos  e 
fertilizantes sintéticos na agricultura, é um fato corrente no campo e está presente na 
vida de muitos produtores em diversas áreas do mundo, porém, para se chegar ao 
atual  estágio,  exigiu-se  toda  uma gama de  fatores  que  marcaram a  sociedade  no 
instante  de  seu  surgimento.  Para  tanto,  faz-se  necessário  compreender  em  qual 
contexto  se  vivia,  para  então  desvendar  os  reais  objetivos  do  processo  de 
modernização da agricultura e, por conseguinte, os impactos provocados por ela, no 
espaço nacional. 

Pode-se entender que a Revolução Verde não é apenas um avanço técnico para 
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aumentar a produtividade, mas também existe uma intencionalidade inserida dentro 
de  uma  estrutura  e  de  um processo  histórico.  Neste  sentido,  será  imprescindível 
remeter para o contexto do final da Segunda Guerra Mundial, em cujo momento é 
possível  vislumbrar a formação de um conjunto de variáveis,  sejam elas técnicas, 
sociais, políticas e econômicas para o desenvolvimento da Revolução Verde. 

Ainda antes de terminar a Segunda Grande Guerra, instituições privadas, como 
a Rockfeller  e  a  Ford,  vendo na agricultura  uma boa chance para reprodução do 
capital,  começaram  a  investir  em  técnicas  para  o  melhoramento  de  sementes, 
denominadas  Variedade de  Alta  Produtividade (VAP),  no México e  nas  Filipinas. 
Dentre as sementes, destacam- se o trigo, o milho e o arroz, sementes que são a base  
da alimentação da população mundial. 

Além disso e já findada a Guerra, muitas indústrias químicas que abasteciam a 
indústria  bélica  norte-americana  começaram  a  produzir  e  a  incentivar  o  uso  de 
agrotóxico:  herbicida,  fungicida,  inseticida  e  fertilizantes  químicos  na  produção 
agrícola para eliminar fungos, insetos, ervas daninhas . Não se pode esquecer também 
a construção e adoção de um maquinário pesado, como: tratores, colheitadeiras, para 
serem utilizados  nas  diversas  etapas  da  produção  agrícola,  desde  o  plantio  até  a 
colheita,  finalizando,  assim,  o  ciclo  de  inovações  tecnológicas  promovido  pela 
Revolução Verde. 

A base técnica só se complementou quando se reuniram todas estas inovações 
técnicas, dando origem aos pacotes tecnológicos, como pode ser visto: 

Surgiram do grande capital imperialista monopolista do pós-guerra 
mundial. Grandes empresários perceberam que um dos caminhos 

do lucro permanente eram os alimentos. Possuindo grandes sobras 
de material de guerra (indústria química e mecânica), direcionaram 

tais sobras para a agricultura. Encarregaram as fundações Ford e 
Rockfeller, o banco Mundial, entre outros, para sistematizarem o 

processo. Estes montaram a rede mundial GCPAI – Grupo 
Consultivo de Pesquisa Internacional – que é, na realidade, o 

somatório de centros de pesquisa e treinamento localizados em 
todo o mundo (ZAMBERLAM; FRONCHET, 2001, p. 17). 

Desse  modo,  as  bases  técnicas  da  Revolução Verde  estavam lançadas,  mas 
faltavam ainda os aspectos sociais, políticos e econômicos para implantação, de fato, 
do processo de modernização da agricultura. 

Ao término da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um outro período de tensões 
no mundo,  a  Guerra  Fria,  marcado pela  bipolaridade.  Nesse  novo contexto,  duas 
superpotências disputam, ideológica e economicamente, a hegemonia do mundo. De 
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um lado,  a  União  Soviética,  liderando  o  bloco  socialista  e  do  outro,  os  Estados 
Unidos, no comando do bloco capitalista. Os demais países, a partir desse cenário, 
deveriam se alinhar, ou seja, apoiar uma dessas superpotências, o que significava, 
concomitantemente, opor-se à outra, contudo, aqueles países que optaram por não se 
alinharem ao bloco capitalista denominado de Primeiro Mundo ou ao bloco socialista 
(Segundo Mundo) formaram o grupo dos países não-alinhados e ficaram conhecidos 
como países do Terceiro Mundo. 

É importante ressaltar que tanto os Estados Unidos como a União Soviética já 
tinham, historicamente, conquistado suas áreas de influência. Por exemplo: do lado 
dos EUA, o continente americano; e do lado da URSS, o leste europeu, no entanto, 
para mantê-las e também conquistar outras áreas, era preciso fazer investimentos, o 
que pode ser constatado pela passagem: “O primeiro–ministro (socialista) da França 
foi a Washington advertir que, sem apoio econômico, era provável que se inclinasse 
para os comunistas” (HOBSBAWM, 1995,  p.  228).  Buscava-se,  desse modo, que 
uma superpotência não perdesse o domínio de um determinado país para a outra. 

É  neste  imbricado  cenário  geopolítico  que  a  idéia  para  implantação  da 
Revolução  Verde  vai  ter  argumentação  política,  social  e  econômica.  Um  forte 
argumento é o de exterminar a fome no mundo, bem ilustrado por Rosa: O problema 
da fome tornava-se cada vez mais sério em várias partes do mundo, e o governo 
americano e os grandes capitalistas temiam que se tornasse elemento decisivo nas 
tensões  sociais  existentes  em muitos  países,  o  que  poderia  ampliar  o  número  de 
nações  sob  o  regime  comunista,  particularmente  na  Ásia  e  na  América  Central, 
tradicionais zonas de influência norte-americana. 

A partir  dessas colocações,  pode-se entender o raciocínio geopolítico norte-
americano segundo a lógica da Guerra Fria no que diz respeito à fome. E mais, a 
afirmação é excelente, pois deixa claro o aspecto ideológico da Revolução Verde na 
medida em que a resolução do problema da fome não passa somente por inovações 
tecnológicas.  É  notório  o  aumento  da  produtividade,  todavia  a  agricultura  foi 
concebida  como um  meio  para  reproduzir  o  capital,  ao  invés  de  colaborar  para 
solucionar o problema da fome . Além do mais, ela não é um problema relacionado à 
carência de alimentos uma vez que, o planeta produz muito mais do que consome. 
Isso se deve à falta de disponibilidade de dinheiro para comprar, considerando-se, 
hoje  principalmente,  o  processo  de desemprego estrutural  em que se  vive.  Nesse 
sentido, existe oferta de alimentos nas prateleiras dos grandes supermercados, mas as 
pessoas não têm recursos para os adquirirem. 

Faz-se necessária a análise de alguns conceitos consagrados sobre a Revolução 
Verde para um maior aprofundamento e, assim, uma melhor compreensão dos seus 
reais objetivos: 

Primeiro: “Revolução verde – um jeito capitalista de dominar a agricultura.” 
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Tais autores são extremamente felizes em seu conceito porque deixam claras as reais 
intenções da grande empresa na modernização da agricultura, que são a maximização 
do  lucro  através  da  monopolização  de  fatias  cada  vez  maiores  do  mercado  e  a 
aquisição de royalty por intermédio dos pacotes tecnológicos, criando um círculo de 
dependência para o agricultor  que só adquiria os pacotes tecnológicos produzidos 
pelas transnacionais. 

Segundo:  é  o  período marcado por  geração  de  conhecimentos  tecnológicos 
destinados à agropecuária do mundo inteiro e sistematizados em pacotes tecnológicos 
abrangendo a área da química, da mecânica e da biologia. 

O importante nesse conceito é destacar a abrangência das pesquisas realizadas 
em vários campos do conhecimento e também a ousadia em desenvolver “receitas” 
que poderiam ser adaptáveis a qualquer região. Os que acreditam nessa proposta não 
levam em consideração as diversas geografias presentes no mundo, pois admitem 
uma receita universal passível de ser aplicada em qualquer região. 

Como  se  pode  observar,  o  modelo  da  modernização  da  agricultura  só  foi 
implantado a partir de receitas – os pacotes tecnológicos – que o produtor deveria 
adotar.  Para  os  produtores  terem  acesso  aos  pacotes  tecnológicos,  nos  países 
subdesenvolvidos, foi necessária uma ampliação do crédito por meio de convênios 
intergovernamentais  com  o  objetivo  de  financiar  a  importação  de  insumos  e  de 
maquinário  agrícola.  Tal  medida  teve  um  peso  muito  forte  para  convencer  os 
produtores a implantarem, em suas propriedades, um manejo de produção com base 
nos  pacotes,  favorecendo  o  surgimento  da  Revolução  Verde,  portanto,  pode-se 
observar  que  o processo  de  modernização da  agricultura  vai  muito  além de  uma 
mudança  técnica,  acontece  todo  um  conjunto  de  variáveis  sociais,  políticas  e 
econômicas que permitem sua implantação cuja compreensão só é possível a partir da 
análise crítica de tais variáveis.

Consequências da Revolução Verde – O caso Brasil 

Passa-se, neste instante, a analisar a modernização da agricultura no Brasil para 
melhor entender o contexto histórico do país e os efeitos da implantação da base do 
modelo da Revolução Verde. 

Por ocasião da inserção do processo de modernização da agricultura no período 
da ditadura militar, muito se discutia de que maneira o país conseguiria aumentar sua 
produtividade  agrícola.  Duas  visões  distintas  predominavam:  a  que  defendia  o 
aumento  da  produtividade  por  meio  da  reforma  agrária,  e  a  que  defendia  ser 
necessária a adoção dos pacotes tecnológicos pelos agricultores, sem tocar na questão 
fundiária. 

Sem  nenhuma  surpresa,  o  Governo  Militar  adotaria  a  opção  de  manter  a 
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estrutura  do  latifúndio  e  assumiria  as  bases  do  modelo  da  Revolução  Verde,  via 
pacotes. Essa postura vai ser muito questionada por seus críticos que vão chamá-la de 
modernização  conservadora,  contudo,  vale  o  registro  de  que  a  idéia  de  uma 
modernização conservadora diria respeito à estrutura fundiária; pois, o latifúndio não 
é a única variável a ser analisada para admitir que o campo está marcado por um 
processo de modernização na medida em que, apesar de existir um relativo aumento 
no número de estabelecimentos que consumiram insumos, este número não é maior 
do que aqueles que não fizeram uso de tais insumos no país. 

O  governo  vai  tomar  ainda  algumas  providências  para  a  implantação  da 
Revolução no território nacional: 

✗ divulgação das propostas e investimentos; 
✗ concessão de espaços para os organismos internacionais; 
✗ envio de professores, técnicos e pesquisadores para o exterior a fim de serem 

treinados  e  vinda  de  técnicos  desses  centros  internacionais  para  efetuarem 
treinamentos no Brasil; 

✗ atração de empresas transnacionais para o país a fim de produzirem insumos 
(químicos),  máquinas  e  equipamentos  e  de  indústrias  processadoras  de 
matérias-  primas  agrícolas.  Chegaram  a  Ford,  Shell,  Ciba-Geigy,  ICI, 
UNILEVER,  Du  Pont,  Bayer,  Basf,  Stauffer,  Dow  Química,  Pfizer,  Unon 
Carbide, Hoeschst, Monsanto, Rhodia, entre outras; 

✗ criação  de  centros  e  órgãos  de  pesquisa,  no  Brasil,  para  'adequarem  os 
produtos'  à  realidade  do  solo  e  do  clima.  Surge  a  EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisas Agropecuária), EMBRATER (Empresas Brasileira de 
Assistência Técnica e Extensão Rural), as EMATERs (Empresas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural) e as cooperativas fundam seus centros de pesquisa 
também com a mesma finalidade; 

✗ estímulo  ao  surgimento  de  cooperativas  de  comercialização  agrícola  para 
organizar os agricultores e introduzi-los às novas práticas; 

✗ reformulação  do  papel  do  Banco  do  Brasil,  passando  a  ser  um  órgão 
financiador por excelência desse novo modelo. 

 Tais  atitudes  evidenciam a importância  do Estado para a  concretização da 
Revolução Verde no país, como pode ser visto, muito bem esclarecido nas palavras: 
“[...] Estado como um agente ativo na globalização da agricultura”. A produção do 
espaço brasileiro, nesses moldes, vai trazer algumas mudanças para o território. 

Primeiramente, as regiões que sofreram mais intensamente são as regiões Sul e 
Sudeste e,  em seguida,  será a região Centro Oeste,  a qual  presencia uma recente 
configuração  em  suas  geografias  com  o  surgimento  dos  belts  modernos  —  são 
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grandes  propriedades  agrícolas  que  possuem  as  características  do  processo  de 
modernização da agricultura — como também o surgimento de um novo front — 
frente pioneira do processo de ocupação do espaço através da agricultura no país. 

A abertura dessa nova fronteira agrícola vai ser executada pela grande empresa 
com o apoio do Estado. Nesse sentido, é o processo de modernização da agricultura 
que vai organizar a produção do espaço nessas novas fronteiras por intermédio da 
união entre indústria e agricultura. E essa fusão acarretará profundas transformações 
acerca da estrutura agrária nacional. 

Uma  delas  está  no  âmbito  da  escolha  do  produto  a  ser  cultivado,  dando 
preferência às monoculturas do tipo exportação, como: soja, milho, algodão, arroz. 
Logo  depois,  a  cana-de-açúcar  também terá  expansão  no  seu  cultivo  devido  aos 
incentivos do Proálcool. 

Ao propor uma agricultura científica globalizada, Santos deixa esclarecida a 
lógica de uma agricultura sob os dogmas de uma globalização excludente em que a 
competitividade  é  levada  ao  extremo.  Essa  é  fruto  da  “racionalidade”  neoliberal 
formada por empresas hegemônicas e é concebida como um pensamento único, tido 
como verdade, todavia não passa de pura ideologia. 

Numa agricultura globalizada em que a produção se dá em escala global por 
meio  das  empresas  hegemônicas  que  buscam,  incessantemente,  o  lucro,  a 
competitividade reflete uma luta desigual na qual aquelas que não conseguem obter a 
mais-valia  maior  estão  fadadas  à  falência  e  tal  mais-valia  consiste,  segundo  o 
pensamento miltoniano, no motor único da globalização perversa. 

A realidade é que as atitudes tomadas vão aumentar e muito a produtividade do 
setor,  como  disse  Veiga:  “Como  o  arranjo  agroalimentar  que  resultou  dessa 
rapidíssima  revolução,  a  produtividade  do  trabalho  quintuplicou  e  a  produção 
decuplicou”,  entretanto,  há  um  grande  custo  para  o  meio  ambiente  e, 
conseqüentemente, para a sociedade. 

Os impactos ambientais, econômicos e sociais acarretados pela modernização 
da agricultura baseiam- se no uso intensivo dos pacotes tecnológicos, na mecanização 
do  trabalho,  na  união  entre  agricultura  e  indústria,  na  seleção  das  espécies,  na 
monocultura, no latifúndio e no consumismo desmedido, principalmente dos países 
desenvolvidos. 

Com relação à questão ambiental,  pode-se destacar  a erosão genética como 
sendo um dos processos de degradação provocado pela seleção das espécies e pelo 
desmatamento. O processo de modernização na agricultura acentuou a extinção de 
espécies,  tanto  animais,  quanto  vegetais,  por  ter  se  dedicado  a  produtos, 
economicamente mais  rentáveis.  Estimativas realizadas pelo Worldwatch Institute, 
USA mostram que a erosão genética, hoje, é de uma espécie a cada hora.

O  desmatamento  de  vastas  áreas  destinadas  ao  cultivo  de  monoculturas 
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acarretou a proliferação de pragas que se alimentam desses cultivos, como é o caso da 
lagarta  da  soja,  o  besouro-bicudo  do  algodão,  o  cancro-cítrico  dos  laranjais,  das 
diversas pragas dos cafezais, dos fungos que atacam o trigo e o milho. Isso acontece, 
principalmente,  devido  à  eliminação  de  predadores  naturais  dessas  pragas.  Para 
combater as que destroem as lavouras de monocultura, os produtores lançaram mão 
do uso intensivo de agrotóxicos – inseticidas, fungicidas químicos e herbicidas – para 
eliminação  de  ervas  indesejáveis  conhecidas  como  ervas  daninhas  que  crescem, 
rapidamente, no meio das plantações. Há de se registrar que, na medida em que se 
utilizam  tais  insumos  para  eliminação  das  pragas,  as  mesmas  se  tornam  mais 
resistentes, demandando cada vez mais o uso de agrotóxicos. 

Esses são, extremamente, venenosos e o uso sistemático desses insumos leva à 
contaminação do solo, dos rios, dos animais, enfim de todo ecossistema. Quanto à 
água,  um  elemento  de  fundamental  importância  para  agricultura,  as  principais 
conseqüências são a poluição dos cursos d'águas, além do lençol freático. Uma boa 
noção do poder de destruição dos agrotóxicos e da monocultura é: o veneno afeta a 
fauna,  pássaros e  os peixes desaparecem, rapidamente,  das áreas de monocultura, 
favorecendo a proliferação de pragas, lagartas, mosquitos e insetos em geral . 

O processo de infiltração das águas das chuvas carrega parte destes elementos 
tóxicos, outra parte vai ser despejada diretamente nos rios, de onde são retiradas as 
águas para consumo do rebanho, da família,  da cidade etc.  E, por fim, o restante 
destes elementos tóxicos fica armazenado nos próprios alimentos — o morango é um 
exemplo clássico de alta concentração de agrotóxicos. 

Também vale destacar alguns impactos por irrigação. Ela, quando utilizada de 
maneira equivocada, nos moldes da Revolução Verde, altera todo o ciclo hidrológico 
natural. O alagamento é um problema que reduz a produção visto que a drenagem da 
água sofre uma deficiência, fazendo com que o solo fique encharcado e, assim, perca 
a fertilidade. A salinização do solo é um fenômeno em que o nível do lençol freático 
eleva-se à superfície, conduzindo os sais minerais do interior do subsolo. O terceiro 
problema  ambiental  consiste  no  acúmulo  de  fertilizantes  químicos  nos  rios.  Tal 
acúmulo provoca a proliferação de algumas algas que diminuem a concentração de 
oxigênio  na  água.  Esse  processo  é  denominado  de  eutrofização.  O  excesso  de 
umidade  é  outro  problema  porque  facilita  a  proliferação  de  pragas.  Estas  serão 
combatidas  com o  uso  dos  mesmos  agrotóxicos  que  poluirão,  sucessivamente,  o 
ecossistema em um ciclo de degradação ambiental. Vale ressaltar que o desperdício 
de água potável é muito problemático diante de tais circunstâncias. 

O solo,  elemento vivo,  orgânico da natureza,  também é muito afetado pelo 
processo de modernização da agricultura. A retirada da vegetação natural seja para 
cultivo de monoculturas ou para criação de pastagens deixa o solo sem sua proteção 
natural. A acentuação do processo erosivo acontece quando há o impacto da chuva 
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com o solo exposto. Há uma desestruturação das partículas mais superficiais devido a 
um maior escoamento das águas superficiais e da ação dos ventos. 

No Brasil, esse processo é agravado visto que a preparação do solo, ou seja, a 
retirada  da  vegetação,  aração  feita  por  tratores,  adubação  química  e  o  plantio 
acontecem no  fim do  inverno  (na  estação  da  seca),  deixando  o  solo  exposto  na 
estação das chuvas de verão. Paralelamente a esse processo, ocorrem outros dois, de 
um lado a perda progressiva da micro-fauna e da fertilidade do solo e, de outro lado,  
a compactação do solo devido ao processo de mecanização do campo. Ao considerar 
que, no Brasil,  as bases da modernização da agricultura geralmente aparecem em 
locais de pouca declividade, dessa forma os processos erosivos são menores por não 
serem implantados em terrenos de maior inclinação. 

Como pôde ser visto, a Revolução Verde causou profundos impactos ao meio 
ambiente, mas não se pode esquecer de que o homem, apesar de causador desses 
impactos,  também  sofre  com  as  conseqüências  de  suas  ações,  tanto  como  ser 
biológico,  quanto  como ser  social.  Biologicamente,  ou  seja,  a  saúde  do  homem, 
também sofre com tal modelo, haja vista que o homem é consumidor direto de tais 
alimentos.  O consumo sistemático de alimentos contaminados por agrotóxicos,  ao 
longo da vida, leva a doenças perigosíssimas, como, por exemplo, o câncer, todavia 
somente as pesquisas mais recentes atentaram para a estreita relação entre o consumo 
de tais alimentos e essa doença. 

Além disso, existem casos de morte imediata de trabalhadores rurais que, ao 
manusearem os insumos tóxicos,  morreram por envenenamento agudo.  E também 
morte  de  trabalhadores  rurais  que  adquiriram  doenças,  como:  lesões  hepáticas  e 
renais,  distúrbios  mentais  e  doenças  respiratórias  devido  à  longa  exposição  aos 
agrotóxicos. 

Do  ponto  de  vista  social,  o  processo  de  modernização  da  agricultura  é 
extremamente desigual e excludente visto que privilegia alguns poucos produtores, 
latifundiários, em detrimento de outros tantos pequenos produtores familiares. 

Primeiramente,  o  financiamento  para  modernização  não  atinge,  de  forma 
democrática, os estabelecimentos já que as maiores parcelas desses financiamentos 
ficam com os médios e grandes estabelecimentos, deixando, fora desse circuito, todos 
os demais estabelecimentos, ou seja, mais de 87%, em 1985, não fizeram uso dos 
financiamentos. 

Isso  provocou  um  intenso  processo  de  expropriação  no  campo, 
conseqüentemente levou ao aumento da concentração fundiária e da concentração de 
renda.  De maneira  geral,  percebe-se  que,  no  ano  de  1948 (antes  do  processo  de 
implantação  da  Revolução  Verde),  o  país  possuía,  com  menos  de  10  hectares, 
654.557 estabelecimentos, ocupando uma área de 8.893.439 hectares. No mesmo ano, 
quando se analisa os números dos estabelecimentos com 10.000 ou mais hectares, vê-
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se  que  existem  apenas  1.273  propriedades  ocupando  uma  área  de  33.504.832 
hectares. 

Já  quando  se  olham  os  dados  do  ano  de  1985  (após  a  implantação  da 
Revolução Verde), encontra-se que: 52,9% dos estabelecimentos são menores que 10 
hectares e que ocupam 2,6% da área agricultivável. Por outro lado, as propriedades 
agrícolas  com  mais  de  1.000  hectares  somam  0,8%  do  número  total  de 
estabelecimentos agrícolas e ocupam uma área correspondente a 43,9% de hectares 
de  terra.  Esses  dados  são  relevantes,  pois  mostram  o  aumento  de  processo  de 
concentração fundiária. 

A mecanização  também vai  acentuar  o  desemprego  no  campo  conforme  a 
intensificação  do  processo.  Isso  acontece  porque  os  maquinários  agrícolas 
desenvolvidos junto aos pacotes tecnológicos são poupadores de mão-de-obra.  Os 
que  defendem  o  uso  destes  maquinários  acreditam  na  diminuição  dos  custos 
acarretados por essa mão-de-obra, ou seja, estão preocupados apenas em priorizar as 
demandas mercadológicas. 

Os produtores expropriados de suas terras vão migrar para as cidades grandes, 
principalmente  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,  trabalhar  em  empregos  de  baixa 
remuneração ou na informalidade ou, na pior das hipóteses, atuarão para aumentar a 
criminalidade.  Populações  migrantes,  muitas  vezes  analfabetas,  vão  viver  em 
condições extremamente precárias em favelas ou nas periferias das grandes cidades. 

Uma conseqüência da concentração fundiária é evidenciada nos conflitos pela 
Terra, acentuados devido às tensões geradas pelo desenvolvimento de mobilizações 
dos  trabalhadores  rurais  para  reforma agrária,  que tem no MST (Movimento  dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) seu expoente maior no Brasil e, em contrapartida, a 
mobilização  dos  latifundiários  e  grileiros  a  favor  da  manutenção  da  estrutura 
fundiária.  A  industrialização  da  agricultura  traz  consigo  um  processo  de 
territorialização do capital monopolista, no qual o capital sujeita a renda da Terra a 
uma lógica de apropriação para a reprodução ampliada do capital. Nesse sentido, dois 
caminhos haveria para o desenvolvimento capitalista do campo: o da territorialização 
do  capital,  neste  caso,  capital  e  terra  pertencem  apenas  a  um  proprietário,  o 
capitalista. Em outras palavras, o dono da indústria é também dono da terra, logo, a 
terra irá produzir para atender a demanda da própria indústria; um exemplo são as 
usinas de processamento de açúcar e álcool. 

As terras onde são plantadas as lavouras de cana-de-açúcar e a usina onde é 
processada a matéria-prima pertencem ao mesmo dono – o proprietário da indústria é 
também o latifundiário. Cabe ressaltar que, nesse modelo, em que há territorialização 
do capital, só se admite uma forma de relação de trabalho: o assalariado. Já no caso 
da  não  territorialização  do  capital  monopolista,  o  dono  da  indústria  não  é  o 
proprietário da terra, isso abre possibilidade para que outras relações de trabalho se 
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desenvolvam, como o trabalho familiar, o posseiro, o rendeiro, o rentista já que o 
dono da terra é o camponês, desse modo o dono da indústria deve negociar a compra 
da matéria-prima. 

Nesse segundo caso, a tendência é que o campo continue povoado porque o 
agricultor  consegue  reunir  um  maior  número  de  condições  para  manter  o 
estabelecimento.  Um  exemplo  seria  os  produtores  de  fumo  do  Sul  do  país  que 
comercializam a produção com as indústrias transnacionais.  Vale lembrar que, em 
ambos os casos, o capital sujeita a terra à sua lógica de reprodução ampliada. 

O  modelo  latifundiário,  agroexportador  que  se  perpetuou  no  processo  de 
modernização da agricultura, apesar de atrair vultosas remessas de dólares, não as 
converte em benefícios sociais. Esse dinheiro que forma grande parte do superávit 
primário brasileiro está acordado ao pagamento dos juros dos empréstimos auferidos 
junto  ao  FMI,  portanto,  a  quantia  destinada  à  melhoria  da  qualidade  de  vida,  à 
geração  de  empregos,  à  infra-estrutura  produtiva,  entre  outras  prioridades,  é 
direcionada aos fundos de instituições supranacionais. 

Além disso, outros atores que ganham com a Revolução Verde são os poucos 
estabelecimentos latifundiários/patronais, através da venda dos produtos e pela mais-
valia  absoluta  e/ou  relativa.  Por  fim,  são  beneficiadas  também  as  empresas  que 
desenvolvem os pacotes tecnológicos para alimentar os estabelecimentos. 

O  maior  percentual  de  trabalhadores  assalariados  está  ocupado  nos 
estabelecimentos com mil ou mais de mil hectares, ou seja, eles foram expropriados 
de suas terras,  assim tal  processo fez com que grande parte dos trabalhadores do 
campo se sujeitasse ao trabalho temporário nas grandes fazendas, contudo, com o 
passar dos anos, esses latifúndios se mecanizaram, dispensando cada vez mais mão-
de-obra, ou melhor, contribuindo para aumentar o exército de reserva. 

Conclusão

Como pôde ser observado, apesar do aumento da produtividade, fatores como: 
deteriorização das condições sociais,  êxodo rural,  prejuízos à saúde,  concentração 
fundiária  e  de  renda,  marginalização  da  população  rural,  envenenamento  do 
ecossistema por agrotóxicos, diminuição da biodiversidade e da biomassa, são alguns 
dos elevados custos sociais,  econômicos e ambientais provocados pela Revolução 
Verde no país. Assim se pode verificar a falência desse modelo. 

Fica a indignação de ver a terra ser apropriada pelo capital com o apoio do 
Estado. Nesse sentido, o objetivo fundamental da terra, que é o de exercer sua função 
social, é reduzido a simples retórica sem pragmatismo. Para finalizar, permanece a 
busca de alternativas concretas de mudança para o Brasil, na qual o espaço agrário 
não seja palco de exploração e apropriação para servir a lógica de reprodução do 
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capital.
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Entrevista
Brasil bate recorde no consumo de 

agrotóxicos
Wanderlei Antonio Pignati

Reflexo da opção do governo pelo agronegócio e da inserção cada vez maior 
das transnacionais na agricultura, o Brasil bateu recorde no consumo de agrotóxicos 
no ano passado. Mais de um bilhão de litros de venenos foram jogados nas lavouras, 
de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa 
Agrícola.  O país  ocupa  o  primeiro  lugar  na  lista  de  países  consumidores  desses 
produtos químicos, que promove não só um gigantesco impacto ambiental, social e 
econômico, como também diversos problemas para a saúde humana.

São muitos os males, como por exemplo, intoxicações agudas e crônicas, má 
formação fetal de mulheres gestantes, neoplasia, distúrbios endócrinos, neurológicos, 
cardíacos,  pulmonares  e  respiratórias,  além  de  doenças  subcrônicas,  de  tipo 
neurológico e psiquiátricos, como depressão.
Abaixo, leia a entrevista com o professor  Wanderlei Antonio Pignati, pesquisador 
da Fiocruz que estudou os impactos dos agrotóxicos na saúde no estado do Mato 
Grosso.

Em 2009, o Brasil utilizou mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos. Por que a cada  
safra cresce a quantidade de venenos jogados nas lavouras?

O consumo de agrotóxicos dobrou nos últimos 10 anos. Passamos a ser o maior 
consumidor  mundial  de  agrotóxicos.  No  Mato  Grosso,  105  milhões  de  litros  de 
agrotóxicos foram usados na safra agrícola passada, com uma média de 10 litros por 
hectare de soja ou milho e 20 litros por hectare de algodão. Tem vários municípios 
que usaram até 7 milhões de litros em uma safra. Isso traz um impacto muito grande 
para a saúde e para o ambiente. A utilização tem aumentado porque a semente está 
dominada  por  seis  ou  sete  indústrias  no  mundo  todo,  inclusive  no  Brasil.  Essas 
sementes são selecionadas para que se utilize agrotóxicos e fertilizantes químicos. 
Isso  para  aumentar  a  produtividade  e  os  lucros  dessas  empresas  do agronegócio. 
Paralelamente, vem aumentando também o desmatamento, com a plantação de novas 
áreas,  aumentando  a  demanda  por  agrotóxicos  e  fertilizantes  químicos.  No Mato 
Grosso, passou de 4 milhões para 10 milhões de hectares plantados na última safra. O 
desmatamento  é  a  primeira  etapa  do  agronegócio.  Depois  entra  a  indústria  da 
madeira,  a  pecuária,  a  agricultura,  o  transporte  e  o  armazenamento.  Por  fim,  a 
verdadeira agroindústria, com a produção de óleos, de farelo e a usina de açúcar, 
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álcool, curtumes, beneficiamento de algodão e os agrocombustíveis, que fazem parte 
do  agronegócio.  Isso  vem  se  desenvolvendo  muito,  pela  nossa  dependência  da 
exportação. Isso tudo fez com que aumentasse o consumo de agrotóxicos no Brasil.

Quanto mais avança o agronegócio, maior o consumo de agrotóxicos?

Sim.  As  sementes  das  grandes  indústrias  são  dependentes  de  agrotóxicos  e 
fertilizantes químicos. As indústrias não fazem sementes livres desses produtos. Não 
criam sementes resistentes a várias pragas, sem a necessidade de agrotóxicos. Não 
fazem  isso,  porque  são  produtores  de  sementes  e  agrotóxicos.  Criam  sementes 
dependentes de agrotóxicos. Com os transgênicos, a situação piora mais ainda. No 
caso da soja, a produção é resistente a um herbicida, o glifosato, conhecido como 
roundup, patenteado pela Monsanto. Aí o uso é duas ou três vezes maior de roundup 
na soja. Isso também aumenta o consumo de agrotóxicos.

Mas a CTNBio liberou diversas variedades de transgênicos, com o argumento de  
que se diminuiria a necessidade de agrotóxicos…

É  só  pegar  o  exemplo  da  soja  transgênica,  que  não  é  resistente  a  praga 
nenhuma, para perceber como é mentira. Temos que desmascarar a nível nacional e 
internacional.  A soja transgênica não é resistente a pragas, mas a um herbicida, o 
glifosato.  Então,  é  ainda  maior  a  utilização  de  agrotóxicos.  Eles  usam  antes  de 
plantar,  depois  usam de novo no primeiro,  no segundo e  no terceiro  mês.  Dessa 
forma, aumenta em três vezes o uso do herbicida na soja transgênica. Agora vem o 
milho transgênico,  que também é resistente  ao glifosato.  Com isso,  vai  aumentar 
ainda mais o consumo de agrotóxicos. Em geral, os transgênicos resistentes a pragas 
ainda são minoria.

Quais os efeitos dos agrotóxicos para a saúde e para o ambiente?

Os  impactos  negativos  são  no  trabalhador,  que  aplica  diretamente,  na  sua 
família,  que mora dentro das plantações de soja,  na periferia da cidade,  porque a 
pulverização é quase em cima das casas. Tem também o impacto no ambiente, com a 
contaminação por agrotóxicos das águas. Ficam resíduos dos agrotóxicos nos poços 
artesianos de água potável, nos córregos, nos rios, na água de chuva e no ar. Isso faz 
com que a população absorva esses agrotóxicos.
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Quais as consequências?

São agravos na saúde agudos e crônicos. Intoxicações agudas e crônicas, má 
formação  fetal  de  mulheres  gestantes,  neoplasia  (que  causa  câncer),  distúrbios 
endócrinos  (na  tiroide,  suprarrenal  e  alguns  mimetizam  diabetes),  distúrbios 
neurológicos, distúrbios respiratórias (vários são irritantes pulmonares). Nos lagos e 
lagoas, acontece a extinção de várias espécies de animais, como peixes, anfíbios e 
répteis, por conta das modificações do ambiente por essas substâncias químicas. Os 
agrotóxicos são levados pela chuva para os córregos e rios. Os sedimento ficam no 
fundo e servem de alimentos para peixes, répteis, anfíbios, causando impactos em 
toda a biota em cima da terra. 

Como vocês comprovaram esses casos?

Para  fazer  a  comprovação  desses  casos,  é  preciso  comparar  dados 
epidemiológicos de doenças de regiões que usam muito agrotóxico com outras que 
usam pouco. Por exemplo, nas três regiões do Mato Grosso onde mais se produz soja, 
milho  e  algodão  há  uma  incidência  três  vezes  maior  de  intoxicação  aguda  por 
agrotóxicos, comparando com outras 12 regiões que produzem menos e usam menos 
agrotóxicos. Analisando por regiões o sistema de notificação de intoxicação aguda da 
secretaria  municipal,  estadual  e  do  Ministério  da  Saúde,  percebemos  que  onde a 
produção  é  maior,  há  mais  casos  de  intoxicação  aguda,  como diarréia,  vômitos, 
desmaios, mortes, distúrbios cardíacos e pulmonares, além de doenças subcrônicas 
que aparecem um mês ou dois meses depois da exposição,  de tipo neurológico e 
psiquiátricos, como depressão. Há agrotóxicos que causam irritação ocular e auditiva. 
Outros  dão  lesão  neurológica,  com  hemiplegia,  neurite  da  coluna  neurológica 
cervical.  Além  disso,  essas  regiões  que  produzem  mais  soja,  milho  e  algodão 
apresentam  incidência  duas  vezes  maior  de  câncer  em  crianças  e  adultos  e 
malformação em recém nascidos do que nas outras regiões que produzem menos e 
usam  menos  agrotóxicos.  Isso  porque  estão  usando  vários  agrotóxicos  que  são 
cancerígenos e teratogênicos.

Qual o perigo para os consumidores de alimentos? Quais as iniciativas da Agência  
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)?

A Anvisa está fazendo a revisão de 16 agrotóxicos, desde que lançou um edital 
em 2008. Quatorze deles são proibidos na União Europeia, nos Estados Unidos e 
Canadá  por  serem  cancerígenos,  teratogênicos,  causam  distúrbios  neurológicos  e 
endócrinos. Nessa revisão, já tem um resumo desses agrotóxicos, que são proibidos lá 
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fora. Mas aqui são vendidos livremente, mesmo se sabendo desses efeitos crônicos. A 
Anvisa tem o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos, no 
qual faz a análise de 20 alimentos desde 2002. Nesses estudos, acharam resíduos nos 
alimentos, tanto de agrotóxicos não proibidos como acima do limite máximo permito. 
O  endosulfan,  por  exemplo,  é  um  inseticida  clorado,  que  é  cancerígeno  e 
teratogênico, proibido há 20 anos na União Europeia, nos EUA e no Canadá. Não é 
proibido  no  Brasil,  sendo  muito  usado  na  soja  e  milho.  Esse  limite  máximo  de 
resíduos  é  questionável,  porque  a  sensibilidade  é  individual.  Para  uma pessoa,  o 
limite máximo para desenvolver uma doença é 10 mg por dia e para outra basta 1 mg. 
Sem contar a contaminação na água, no ar, na chuva, porque devemos juntar todos 
esses fatores.

Como você  avalia  a  legislação  brasileira  para  os  agrotóxicos  e  o  trabalho  da  
Anvisa?

A Anvisa vem fazendo um bom trabalho, com base na legislação. No entanto, 
todo  dia  os  grandes  burlam a  lei.  Não  só  a  lei  nacional  sobre  agrotóxicos,  mas 
também o Código Florestal, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego (que obrigada a dar os equipamentos aos trabalhadores), as normas do 
Ministério  da Agricultura (que impede a  pulverização a  menos de 250 metros da 
nascente de rios, córregos, lagoas e onde moram animais ou habitam pessoas). No 
Mato Grosso,  passam todos  os tipos  de agrotóxicos  de avião,  não respeitando as 
normas.

Os fazendeiros dizem que, se usar corretamente os agrotóxicos, não há perigo.

Tem problema sim. Se o trabalhador ficar como um astronauta, usando todos os 
equipamentos de proteção individual necessário, pode não prejudicar a sua própria 
saúde, mas e o ambiente? Todo agrotóxicos é tóxico, tanto da classe um como da 
classe quatro. Aonde vai o resíduo desse agrotóxico? Vai para a chuva, para os rios, 
para os córregos, para o ar e evapora e desce com a chuva. Não existe uso seguro e 
correto dos agrotóxicos para o ambiente. Temos que discutir que o uso de agrotóxicos 
é intencional. As ditas pragas da lavoura – que eu não chamo de pragas – seja um 
inseto,  uma  erva  daninha  ou  um  fungo,  crescem  no  meio  da  plantação.  Aí  o 
fazendeiro polui o ambiente intencionalmente para tentar atingir essas pragas. Não 
tem como ele retirar especificamente as pragas, colocar em uma redoma e aplicar o 
agrotóxico.  Ou seja,  ele  polui  de maneira  intencional  o ambiente da plantação,  o 
ambiente geral, o trabalhador e a produção. Uma parte dessa agrotóxicos fica nos 
alimentos.
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As  indústrias  do  agronegócio  argumentam que  é  necessário  o  uso  de  grandes  
quantidades  de  agrotóxicos  porque  o  Brasil  é  um  país  tropical,  com  grande  
diversidade climática. É verdade?

Não tem uma necessidade maior. Não é que o Brasil precise de mais por conta 
dessa  questão  climática.  Nas  monografias  dos  agrotóxicos,  tem uma  temperatura 
ideal para passar, em torno de 20º e 25º. Onde tem essa temperatura no Mato Grosso, 
por exemplo? Dá mais de 30 graus. Com isso, essas substâncias evaporam e usam 
ainda  mais.  Em  vez  de  usar  dois  litros,  colocam  2,5  litros  por  hectare.  É  um 
argumento  falso.  Tem  que  colocar  agrotóxico  porque  a  semente  é  dependente. 
Existem formas de fazer uma produção em grande escala sem a semente dependente 
de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Há vários exemplos no mundo e no Brasil. 
Mas 99% de toda a nossa produção agrícola depende das sementes da indústrias, que 
não faz a seleção para não precisar de químicos.

Dentro desse quadro, qual é a tendência?

A tendência é aumentar a utilização de agrotóxicos. Por isso, é preciso uma 
política  mais  contundente  do  governo,  dos  movimentos  de  agroecologia  e  dos 
consumidores, que cada vez mais consomem agrotóxicos. É preciso discutir o modelo 
de  produção agrícola  que  está  ai.  Com o  milho transgênico,  vai  se  utilizar  mais 
glifosato. Há um clico de aumento dos agrotóxicos que não vai ter fim. Se analisar a 
resistência  das  pragas,  há  ervas  daninhas  resistentes  ao  glifosato.  No  primeiro 
momento, se aumenta a dose para vencer a praga. Em vez de cinco litros por hectare, 
usam sete litros. Num segundo momento se usa um herbicida ainda mais forte ou 
mais tóxico para combater a erva daninha resistente ao agrotóxico mais fraco. Isso 
não tem fim. Há grandes áreas de ervas daninhas resistentes nos Estados Unidos, na 
Argentina e está chegando no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Mato 
Grosso. É um modelo insustentável.

*Extraído da reportagem do jornalista Igor Felippe Santos, publicada no Brasil de  
Fato, no dia 24/05/2010
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Análise
O Mercado de Agrotóxicos Hoje

É crescente a preocupação em torno do uso de agrotóxicos na produção de 
alimentos. Os reflexos do uso intensivo de venenos agrícolas a partir do pós-guerra 
(no  Brasil  principalmente  durante  e  após  a  ditaura  militar)  estão  cada  vez  mais 
evidentes e preocupantes:

– intoxicações, doenças neurológicas, doenças crônicas e morte de trabalhadores 
rurais;

– impactos sobre o meio ambiente e a biodiversidade, contaminação do solo e 
dos recursos hídricos;

– casos de superexploração, assédio moral e danos à saúde dos trabalhadores da 
indústria dos agrotóxicos, além do uso de substâncias ilegais em sua produção;

– contaminação  e  níveis  excessivos  de  resíduos  de  venenos  agrícolas  nos 
alimentos, para ficarmos em alguns exemplos.
Contraditoriamente, o consumo de agrotóxicos continua aumentando, apesar de 

seguidas  comprovações  de seus  efeitos  nefastos.  A agricultura  brasileira  é  hoje  a 
maior consumidora de agrotóxicos do mundo, ultrapassando 1 bilhão de litros anuais 
enquanto o mundo alcança a terrível marca de 1 bilhão de pessoas passando fome. 
Isso  comprova o  poder  da  articulação entre  o  latifúndio,  o  capital  financeiro  e  a 
indústria da “revolução verde” já que, apesar da história provar a insuficiência do 
modelo do agronegócio de produzir alimentos, gerar empregos e qualidade de vida no 
campo,  cresce  cada  vez  mais  a  concentração  de  terra,  as  liberações  dos  cultivos 
transgênicos, a flexibilização das leis ambientais, entre outros.

Façamos  então  uma  breve  análise  de  dados  recentes  sobre  a  indústria  dos 
agrotóxicos  no  âmbito  nacional  e  internacional,  trabalhando  com informações  da 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Observatório da Indústria de 
Agrotóxicos,  de  Março de 2010,  iniciando pela  demonstração das  cifras  enormes 
movidas pelo mercado mundial de agrotóxicos:
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(em milhões de US$, fonte: MacDougall 2008, Martins 2000)
Os dados mostram que em no perído de dez anos entre 1998 e 2008 tivemos 

um salto de menos de 30 000 milhões de dólares para cerca de 40 000 milhões de 
dólares (em outras palavras 40  bilhões de dólares). 

A américa latina representa hoje 19% das vendas de agrotóxicos no mundo, 
sendo que o Brasil consome 84% dos agrotóxicos do continente, demonstrando como 
o agronegócio dominou nosso país de maneira ímpar. Pode-se afirmar que o Brasil o 
consumo de venenos agrícolas aumenta de maneira acelerada, pois a mundialmente 
as vendas cresceram na ordem de 45% e nacionalmente com a espantosa taxa de 
176% (entre 2000 e 2008). 

Outro  caráter  do  desenvolvimento  do mercado de  agrotóxicos  é  o  domínio 
quase que completo de poucas corporações transnacionais, especificamente 13:
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Elaborado a partir dos relatórios das empresas

A tabela demonstra que as seis  maiores empresas – Bayer,  Syngenta,  Basf, 
Monsanto, Dow e  DuPont dominam sozinhas 68% do mercado. Somadas às outras 
sete  empresas  menos  famosas  mas  igualmente  transnacionais  a  fatia  de  mercado 
aumenta para 90%. Isso explica a enorme influência que essas corporações possuem 
sobre governos e populações inteiras. Munidas de seu poder econômico atuam sobre 
órgãos públicos,  mudanças na legislação,  criminalização e  até  repressão direta  de 
movimentos  sociais  antagônicos  às  suas  propostas,  como  no  caso  do  recente 
assassinato de um militante do MST do estado do Paraná por milicianos contratados 
pela Syngenta.

Continuando com a Syngenta, demonstra-se também como se deu o processo 
de concentração do capital e fusões das empresas:

Fonte: Pelaez (2010) e dados fornecidos pelas empresa
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Num período de sete anos (2000-2007), a Syngenta adiquiriu simplesmente 13 
empresas, diretamente, além de mais dezenas de companhias através de sua fusão 
com a  Novartis,  controlando  não  só  boa  parte  do  mercado  de  agrotóxicos  como 
também  a  produção  e  venda  de  sementes,  transgênicas  ou  não,  mas  sempre 
dependentes do uso de seus produtos químicos. Essa oferta (ou imposição) casada de 
agrotóxicos  e  sementes  explica  o  espantoso  aumento  de  cultivos  trangênicos  na 
última década, provando que a adoção dos organismos geneticamente modificados 
(OGM)  segue  não  preceitos  científicos  e  sim  a  lógica  do  lucro  das  grandes 
corporações.

Podemos  observar  esse  movimento  também  nas  outras  5  empresas  que 
dominam o mercado no gráfico abaixo que apresenta o faturamento dessas empresas 
em 2007:

Fonte: McDougall (2008)

O  Brasil  hoje  importa  cerca  de  metade  dos  agrotóxicos  que  consome,  se 
enquadrando como o quinto maior importador de agrotóxicos do mundo, atrás de 
países  como  a  França  e  a  Alemanha  que  importam  a  maioria  dos  venenos  que 
consome. Da mesma forma, os E.U.A. são os maiores exportadores, responsáveis por 
40%, seguidos de outros países do chamado primeiro mundo. Relacionando  esses 
dados com o tamanho do mercado de agrotóxicos dá pra se ter ideia da importância 
que o mesmo tem para a balança comercial dos países. Reflete-se isso também no 
seguinte: o Brasil está posicionado como importador de agrotóxicos e exportador de 
commodities, repetindo a histórica relação “exporta produto bruto, importa produto 
industrializado”, como podemos observar a seguir:
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Esses dados expostos em números, gráficos e tabelas demonstram parte das 
tendências do mercado de agrotóxicos, que tende a se segmentar em atividades cada 
vez mais específicas ao mesmo tempo que concentra a produção e poder econômico 
nas mãos e um punhado de empresas, que ganham cada vez mais autonomia frente à 
legislação, aos governos e a sociedade como um todo, atropelando, os movimentos 
sociais e qualquer coisa que se dispuser contra ele.
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Manifesto
Porque o MPA é contra os agrotóxicos e 
lançou a campanha nacional em defesa da 

vida?
Movimento dos Pequenos Agricultores

“O Movimento dos Pequenos Agricultores, nesses 14 anos de existência, tem 
defendido como princípio a vida de qualidade para os camponeses e camponesas, e 
para  toda  a  sociedade  brasileira  a  partir  do  respeito  à  natureza  e  da  preservação 
ambiental.

O uso intensivo de agrotóxicos tem levado à contaminação do solo, da água, do 
ar  e  dos  alimentos,  causando  profundos  desequilíbrios  nos  ecossistemas,  e 
prejudicando a saúde humana. Crescem a cada dia registros de intoxicações e mortes 
ligadas ao uso dos agrovenenos, que freqüentemente afetam trabalhadores agrícolas, 
a  população  camponesa  e  urbana,  que  consomem  alimentos  com  resíduos  de 
agrotóxicos.

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Segundo dados do 
Sindicato Nacional para Produtos de Defesa Agrícola (Sindage), em 2008 o nosso 
país  ultrapassou  a  marca  dos  700  milhões  de  litros  de  agrotóxicos  legalmente 
comercializados. Em 2009, esse número subiu para 1 bilhão.

Ainda na safra  de 2008/2009, foram vendidos 7,125 bilhões de dólares em 
agrotóxicos.
O uso dos agrovenenos no Brasil  é  tão intenso que,  fazendo uma distribuição da 
quantidade de veneno utilizado no ano de 2009 por habitante no país, chegamos a 
conclusão de que cada um de nós consumiu uma média de 5,2 kg de agrotóxicos ao 
longo do ano.

A política agrícola do país e uso de agrotóxicos

O  uso  dos  agrotóxicos/agrovenenos  no  Brasil  e  no  mundo  começou  a  ser 
intensificado a partir das décadas de 60 e 70, com a chamada revolução verde. A 
revolução verde foi um processo de mudança da política agrícola e tecnológica no 
país implementado a partir da segunda guerra mundial. Com um falso discurso de 
modernização do campo, esse processo incentivou e impôs a prática de monocultivos, 
o uso de sementes híbridas e geneticamente modificadas, a forte mecanização pesada 
do campo e o uso dos pacotes agroquímicos (adubos e venenos). Atualmente, o Brasil 
possui  mais  de  400  tipos  de  agrotóxicos  registrados(inseticidas,  fungicidas, 
herbicidas).

Quase toda a tecnologia que surgiu na revolução verde, desde as máquinas aos 
agrotóxicos,  foi  proveniente  de  equipamentos  e  produtos  químicos  utilizados  na 
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guerra.
A produção e a comercialização dos agrovenenos no Brasil  e  no mundo se 

concentra na mão de seis grandes empresas transnacionais, que controlam mais de 
80%  do  mercado  de  venenos.  São  elas:Monsanto,  Syngenta,  Bayer,  Dupont, 
DowAgroscience e Basf.

Além  de  controlar  a  fabricação  dos  agrotóxicos,  essas  empresas  também 
controlam a produção e comercialização de sementes e medicamentos, cria um ciclo 
vicioso de consumo para gerar lucro, onde a saúde do povo não é importante, quanto 
mais veneno, mais doenças, mais remédios e, portanto, mais LUCRO.

Desse  modo,  os  agricultores  que  passam a  utilizar  esse  pacote  tecnológico 
(sementes  transgênicas,  adubos  e  venenos)  serão  sempre  dependentes  dessas 
empresas.

Mais agrotóxicos, menos alimentos

No  Brasil,  enquanto  aumentam  os  índices  de  produtividade  agrícola, 
contraditoriamente, permanecem altos os índices de insegurança alimentar.

Segundo  dados  do  IBGE,  35%  da  população  encontra-se  em  situação  de 
insegurança alimentar. Isso acontece porque o modelo de agricultura brasileiro não 
está voltado para a produção de alimentos, e sim para o agronegócio, para o lucro. 

Cada vez mais  aumentam no Brasil  os monocultivos de cana,  soja,  fumo e 
eucalipto, mas nenhum desses produtos vai para a mesa do povo brasileiro. Quanto 
maior o uso de venenos e de sementes transgênicas, menor a produção de alimentos. 
E a insegurança alimentar  não é maior porque a agricultura  Camponesa continua 
resistindo  e  produzindo  70%  dos  alimentos  diversificados  do  país,  mesmo  com 
pouquíssimos recursos, pouca terra, insuficiente apoio técnico e precário incentivo 
por parte do estado brasileiro, como ficou comprovado na última pesquisa do censo 
agropecuário.

As  culturas  que  mais  utilizam  agrotóxicos  no  país  são  justamente  aquelas 
produzidas no modelo do agronegócio, cultivadas em grandes áreas de monocultivo e 
voltadas para a exportação, como é o caso da soja, que é responsável por 51% do 
volume total de agrotóxicos comercializados no país.

Lutar  pelo  fim  do  uso  dos  agrotóxicos  significa  defender  a  vida,  o  meio 
ambiente e os seres humanos. Essa proposta está articulada com a necessidade de 
uma nova dinâmica de produção para o campo brasileiro: a agricultura camponesa 
baseada na agroecologia.

A Agricultura  Camponesa  preserva  os  recursos  naturais,  resgata  as  práticas 
camponesas de cultivo, e está comprometido com o bem estar de quem produz e de 
quem consome o alimento.  Por isso, o MPA tem como proposta de vida para o povo 
brasileiro o Plano Camponês baseado na produção de alimentos saudáveis a partir da 
prática  agroecologica,  combinados  à  manutenção  e  a  recuperação  dos  serviços 
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ambientais,  a  geração de postos de trabalho e a ocupação popular  dos territórios, 
fazendo a distribuição das terras dos latifúndios e das terras improdutivas através da 
Reforma Agrária.

Para acabarmos com o uso de agrotóxicos no campo precisamos articular e 
lutar pelo fim do agronegócio, do latifúndio e dos monocultivos, em defesa de um 
novo modelo de desenvolvimento no campo, o Plano Camponês e um Projeto Popular 
para toda a sociedade, para o Brasil.”

Direção Nacional do MPA
MPA - 14 anos de luta e afirmação camponesa.

Organizando os camponeses - Produzindo alimento saudável - Alimentando a nação
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