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Informações sobre a capa
A capa representa fungos micorrízicos com um elemento da presença humana.
Há 450 milhões de anos, milhares de fungos micorrízicos formam uma
associação simbiótica com praticamente todas as espécies de plantas existentes.
Esses fungos são o componente mais importante para a fertilidade do solo. Os
filamentos longos ou hifas (micélio) constroem uma extensa rede subterrânea
que conecta diferentes plantas e fungos em uma rede complexa de relações
benéficas. O fungo aproxima-se da planta que reconhece como “amiga” e inibe
seus mecanismos de defesa. Penetra no interior da raiz para formar arbúsculas
de ramos altamente especializados com finas pontas para o intercâmbio de
nutrientes e sinais e, a seguir, espalha-se no solo em distâncias que chegam a
um metro de hifa por centímetro de raiz, para absorver os nutrientes e leválos à planta. Este sistema é tão eficiente que a planta “descansa” e deixa de
absorver diretamente os nutrientes, deixando isso a cargo do fungo. O fungo
possui enzimas que promovem a liberação de fosfatos de fontes orgânicas às
quais a planta não tem acesso, assim como a outros minerais benéficos para
a sua saúde, e protege a planta contra estresses, estresses esses que podem ser
bióticos (ataque patogênico) ou abióticos (salinidade, metais pesados) enquanto
melhora a estrutura do solo formando agregados. O fungo obtém da planta o
carbono que não tem condições de fotossintetizar. As plantas anfitriãs de fungos
micorrízicos exibem sinais evidentes de bem-estar, com melhores minerais
e maior tolerância ao estresse. Além disso, os fungos redistribuem fontes de
energia na comunidade. Eles transportam açúcares sintetizados por algumas
plantas para outras. Assim, os micorrízicos, raízes do bem-estar, representam
a rede benéfica do subterrâneo, uma rede ampliada de relações e reciprocidade.
Da mesma forma, a rede de camponeses, invisível para muitos, entrelaça-se com
a natureza viva e estende-se além de suas fronteiras imediatas, por meio de
uma rede complexa de relações e reciprocidade que participa da regeneração de
ecologias e economias locais.
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Resumo
O planeta continua à deriva de ondas de reuniões de cúpula internacionais enquanto
os movimentos camponeses se organizam. Os atuais níveis de poluição humana
e da natureza resultantes de um modelo agroindustrial não são sustentáveis a
longo prazo. É necessária uma transição que leve em consideração a agricultura
e os envolvidos nessa atividade. Novas ferramentas e mecanismos precisam ser
inventados, com uma mudança em foco. Deve haver uma reavalição de suposições
preconcebidas e enfoques rígidos. Em vez de perpetuar a ideia do pequeno pobre
agricultor, está na hora de entender o que são realmente os agricultores em
família, também conhecidos como camponeses: profissionais sólidos com amplas
habilidades, enraizados no tempo e no espaço, capazes de agregar valor localmente
e riqueza globalmente. A maior confusão está em imaginar que os camponeses
operam com a mesma lógica dos grandes empreendedores. Porém, seu grau de
autonomia, seu contato com a natureza, a qualidade de seu trabalho e sua relações
com os mercados são totalmente distintas. Em vez de bloquear o potencial oculto
para a intensificada oferta agrícola em comunidades locais e, ao invés de ignorar
a capacidade de produzir com a natureza de forma a ampliar opções futuras,
a transição proposta apoia-se nestas habilidades. Existem formas viáveis de
agricultura em vias de desenvolvimento em diferentes partes do mundo e muitas
transições estão obtendo êxito. Este artigo propõe doze etapas, juntamente com
políticas compatíveis para acompanhar e desencadear transições, no sentido de
moldar ambientes rurais e urbanos mais adaptáveis ao terceiro milênio.
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Introdução
Poder-se-ia pensar que não há nada de novo que se possa ser escrito sobre a
agricultura. A agricultura foi descrita em diferentes formas e padrões, apresentada
sob diferentes pontos de vista representando interesses diversos. Afinal, é um foco de
divergência e contraste. Porém, tem como denominador comum o fato de envolver
a todos; ela não só nos fornece nossos alimentos no dia a dia, como também está
intimamente ligada aos locais onde vivemos. De certa forma, a agricultura agrupa
todos, porém, como tudo que é extremamente familiar, passa desapercebida.
Ao longo dos anos, vem-se sentindo uma aflição crescente: a sensação de que a
agricultura não é o que deveria ser, e sua situação deixa a desejar. Por um lado, a
concentração e o controle intensificam a marginalização e a exclusão. Por outro, a
evidência de comunidades que estão prosperando através da utilização de práticas
agrícolas em harmonia com o ambiente vem sendo bem documentada, porém essas
comunidades mantêm-se isoladas. O que está impossibilitando a difusão desses
milhares de pontos de riqueza? Este é o te Este é o tema discutido nas próximas páginas.
Embora afete a todos, a agricultura é o território dos fazendeiros. Contudo, uma enorme
quantidade de indivíduos neste setor parece ter maior conhecimento. Nas últimas
décadas, estes últimos vêm ditando incessantemente as melhores práticas com diferentes
níveis de sucesso. Neste contexto, em 2010, o maior movimento de agricultores escreveu:
Não há futuro para a humanidade ou para o planeta neste sistema de dominância
dos alimentos. Na realidade, mal há um presente. (...) Se pudéssemos concordar
que os pequenos sistemas agroecológicos são mais produtivos, preservam os solos,
restauram a produtividade perdida dos sistemas degradados e são mais resistentes à
mudança climática, daí a questão passa a ser não se devemos, mas sim de que forma
podemos promover a transição para tais sistemas (La Via Campesina, 2010).
“De que forma” constitui o âmago deste artigo. Existe alguma maneira de
acompanhar uma transição para padrões que sejam aceitáveis no terceiro milênio?
Nem aqueles do passado nem os baseados em soluções técnicas imaginárias, mas
simplesmente a conscientização de “utopias existentes”, que já proliferam em
diferentes formas, e ainda serão inventadas e reinventadas muitas e muitas vezes.
A primeira parte deste artigo examina as formas como percebemos o mundo e
como essas formas influenciam a maneira pela qual o moldamos; abrange também
as crenças nas quais nos apegamos. A segunda parte oferece uma visão ampla do
horizonte de exploração dos fatores que impulsionam uma possível tempestade,
com exemplos viáveis de transições em todos os continentes e de práticas inviáveis
com elevados custos ambientais e sociais para a humanidade. A terceira parte
apresenta o âmago deste artigo: uma lógica diferente, capaz de levar a uma transição
em termos de valores a nível local, e de riqueza a nível global. A quarta parte
trata da transição em si, das etapas propostas, daqueles capazes de concretizá-la,
das políticas que possam facilitar sua implementação e de um mecanismo com
capacidade para acompanhar essa transição
11
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Resumo
Esta seção trata de dar alguns passos para trás e para obter uma visão geral de nossas
crenças. Afeta a todas as pessoas. Se somos agricultores, talvez saibamos mais
sobre nossa relação com a natureza e o mundo biológico; se formos investidores,
talvez saibamos mais sobre o receio de perder. Todos sabemos algo, mas quantos
estão preparados para questionar o que sabemos? Não pode haver mudança ou
transição sem um questionamento prévio das crenças, sem momentos de dúvidas,
sem reagrupar pensamentos, sem uma percepção diferente daquilo que nos cerca,
sem que estejamos abertos para o desconhecido. Para muitos e, especialmente
para os camponeses, o mundo está se tornando asfixiante. O controle por parte
de poucos suprimiu o espaço entre aqueles que comem e aqueles que produzem
alimentos, como uma balão apertado no meio. As próximas páginas tratam de
como liberar a pressão. Para aqueles de nós pertencentes a famílias de agricultores
ou de uma ou outra maneira envolvidos com a agricultura, significa colocar de
lado as ameaças imediatas, compreender que o horizonte está muito além de nossa
linha de visão, esquecer os extratos e ações forçados, estar de mente aberta para
avaliar nossas imediações e experimentar novas alternativas. É a oportunidade de
experimentar novos ingredientes e novas receitas. Uma forma de levar ecologias
e economias para um plano mais promissor e retraçar o caminho com muito
cuidado.
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A atitude
Todo atleta sabe que, antes de estar preparado para dar o melhor de si, precisa
fazer o aquecimento. A primeira seção deste artigo é um aquecimento do cérebro
de todos nós. Antes de se tomar qualquer medida para uma transição, é necessária
uma nova atitude. Daí as coisas ficam complicadas. O que é uma nova atitude em
relação as coisas que nos cercam? Em seu livro The Accidental Mind: How Brain
Evolution Has Given Us Love, Memory, Dreams and God, David Linden (Linden,
2007) explica: passamos nossas vidas confiando em nossos sentidos que temos
uma visão verdadeira do mundo externo. Na verdade, é totalmente falso o senso
de que nossos sentidos são repórteres confiáveis e independentes e, ao mesmo
tempo, irresistíveis e penetrantes. De maneira nenhuma os nossos sentidos têm
condições de oferecer uma imagem “exata” do mundo externo. Ao contrário disso,
ao longo de milhares de anos de emendas evolucionárias, eles foram projetados
para detectar e até mesmo exagerar determinadas características e aspectos do
mundo sensorial e a ignorar outros. O nosso cérebro mistura todo este aglomerado
sensorial com a emoção, para criar uma história contínua e perfeita de uma
experiência que faça sentido. Em outras palavras: no mundo sensorial, os nossos
cérebros confundem os dados.
Fundamentalmente, a questão aqui é que, contrário à nossa crença, o cérebro
humano não é um dispositivo belo, ideal, mas sim uma magnífica bagunça reunida
que, supreendentemente, apesar de seus defeitos, é capaz de realizar uma grande
quantidade de funções bastante impressionantes. A textura específica de nossos
sentimentos, percepções e ações origina, em grande parte, do fato de o cérebro
não se tratar de uma máquina otimizada e genérica para solucionar problemas,
mas sim de um misterioso aglomerado de soluções ad hoc acumuladas ao longo
de milhões de anos da história evolucionária.
É por este motivo que aquilo que supomos ou aceitamos como verdade concreta
frequentemente tem de ser reavaliado, como também as ferramentas utilizadas
para avaliar a realidade. Um bom exemplo disso é a recente redefinição de Produto
Interno Bruto (PIB), por longa data não questionada, no Relatório de 2009 da
Comissão Europeia para a Medida do Desempenho Econômico e Progresso Social
(CMPEPS), que afirma: “o que medimos dá forma àquilo que coletivamente nos
empenhamos em buscar, e o que buscamos determina o que medimos”. Considera
que o PIB presta indicações enganosas sobre o grau de riqueza das pessoas e, por
isso, necessita de ajustes. Por exemplo, os engarrafamentos no trânsito podem elevar
o PIB em decorrência do uso da gasolina, porém obviamente não a qualidade de
vida. De certa forma, quando mudamos a maneira pela qual realizamos medições,
transformamos a maneira pela qual as sociedades enxergam a si mesmas e, assim,
a maneira pela qual políticas são criadas, implementadas e avaliadas.
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Também é importante tomar consciência de até que ponto a nossa percepção do
mundo que nos rodeia está ficando mais restrita e distante do mundo natural. No
livro The Spell of the Sensuous , David Abram (1997) fala sobre esse vínculo com a
natureza e o impacto que ele exerce sobre o nosso comportamento. Diz ele:
Atualmente interagimos quase que exclusivamente com outros seres humanos e
com nossas tecnologias criadas pelos nossos semelhantes. É uma condição precária,
considerando nossa tradicional interação com o panorama multifacetado. Ainda
precisamos daquilo que não faz parte de nós e nem foi criado por nós (...). Isto não
significa que devamos renunciar às nossas tecnologias sofisticadas. Contudo implica
em precisarmos renovar nosso contato com o mundo sensorial (...). Se não tivermos o
ar oxigenante das florestas, nem o jugo da gravidade, nem mesmo a magia revolta dos
cursos d’água, não conseguiremos nos afastar das nossas tecnologias para podermos
avaliar suas limitações.
Portanto, se concordarmos por um momento, enquanto decidimos dar uma nova
olhada, que o nosso cérebro não passa de uma engenhoca, “um ajuntamento
desorganizado de peças que não se encaixam, formando um todo preocupante,
(...) um projeto ineficiente, deselegante e incomensurável que, todavia funciona”,
e que nossas percepções do mundo foram restringidas e afastadas da natureza,
poderemos começar a questionar as ferramentas e os métodos que utilizamos, e
nos perguntar se ainda são adequados para o terceiro milênio. Essas ferramentas
incorporam formas exacerbadamente objetivas de conhecimento, o que faz
deixarem de lado outras formas mais subjetivas de conhecimento.
Então, para este aquecimento, vamos pegar um pouco de oxigênio:
 deixando as ameaças lá fora
 ampliando os limites de tempo
 abandonando o ideal de equilíbrio
 começando por perto e
 abrindo espaços

Deixar as ameaças lá fora
Na nossa linha de ação atual, o gatilho das nossas decisões se baseia no medo.
Medo de que não haverá alimentos suficientes no ano de 2050, e que precisamos
urgentemente achar um modo de produzir 70% a mais de alimentos no mundo,
medo do colapso dos serviços do ecossistema e da natureza em geral, medo da
extinção de espécies, incluindo a nossa entre elas, medo do aquecimento do
planeta, medo do cataclisma de uma sequência de crises econômicas, financeiras,
energéticas etc.
John Beddington, o principal conselheiro científico para o governo do Reino Unido,
usou o termo tempestade perfeita para descrever a coincidência futura da insegurança
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quanto a alimentos, água e energia (Beddington, 2009). Reaping the Benefits, a
publicação da UK Royal Society (Sociedade Real Britânica) de 2009 diz que:
O componente alimentício dessa ‘tempestade’ será inevitavelmente mundial. Os
mercados de alimentos são altamente globalizados. Os países são substancialmente
interdependentes para se suprir de alimentos, e irão compartilhar os impactos da
instabilidade global gerada pela insegurança quanto à alimentação. Com base na
sua própria avaliação das tendências preocupantes até 2050, a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) conclui que ‘o resultado pode
ser um risco maior de uma insegurança persistente quanto a alimentos, com duração
prolongada em alguns países, em meio a um mundo com suprimento adequado de
alimentos e potencial para produzir mais’ (FAO 2006).
As causas da insegurança crônica quanto a alimentos são descritos da seguinte
forma (The Royal Society, 2009):
 Crescimento populacional;
 Padrões de consumo mutantes e convergentes;
 Aumento da renda per capita, levando a um consumo maior de recursos;
 Demanda crescente de produtos agropecuários (carne e laticínios), 		
especialmente os alimentados com grãos;
 Demanda crescente por biocombustíveis;
 Escassez crescente de água e terra;
 Impactos adversos de mudanças climáticas;
 Desaceleração dos incrementos na produtividade agrícola.
A questão aqui para todos nós é: Seria o medo realmente o melhor gatilho para
provocar a ação? Embora possa ser largamente justificada, racional e embasada em
dados comprovados, será que essa ênfase em eventos futuros dramáticos nos leva
a afobar o planejamento? Será que ela não está agindo como a árvore que encobre
uma floresta desconhecida, invisível, ou que foi tirada da nossa visão? Será que
esse sentimento de urgência está nos forçando a encarar a realidade através de
lentes seletivas, de campo restrito? Estaria ele nos empurrando através de uma
Saída de Emergência que talvez não teríamos escolhido, se a tivéssemos visto por
outras lentes? Será que não há outras coisas que não vemos, mas que não obstante
estão acontecendo, e sobre as quais não ouvimos nada, mas que todavia estão
sendo ditas? Podemos escolher caminhos mais diversificados? Em seu último
livro, Ecomind: Changing the Way We Think, to Create the World We Want, (2011),
Frances Moore Lappé pergunta como enquadramos nossos problemas: “A culpa”,
diz ela, “é um motivador muito ruim”.
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Ampliar os limites de tempo
“Sair correndo”... quantas vezes vemos ou ouvimos esta expressão? Se houvesse
uma forma de parafrasear o nosso tempo, seria esta: “sair correndo”. Sair de
onde? Sair da dança de palestras, reuniões e mesas-redondas intermináveis onde
muitos falam e poucos prestam atenção. Sair do estado de alerta permanente
para a conjuntura, da precipitação constante, da quantidade avassaladora de
coisas a serem realizadas num breve espaço de tempo. Sair da constante falta
de tempo, que serve como um tipo de adrenalina para impelir atos breves e
rápidos que dão a ilusão de ter controle sobre as coisas e as pessoas. A The
Long Now Foundation1 menciona um “intervalo de atenção patologicamente
breve”.
Em resposta a essa emergência fabricada, o cientista da computação Daniel Hillis
e o biólogo Stewart Brand construíram o Relógio do Long Now, um relógio que
dará a hora exata durante os próximos dez mil anos. Ele decorre da concretização
desta tendência a curto prazo:
A tendência pode vir da aceleração da tecnologia, da perspectiva a curto prazo da
economia movida pelo mercado, da perspectiva da democracia nas próximas eleições
ou das distrações da pessoa envolvida em tarefas múltiplas. Tudo isso está crescendo.
É preciso algum tipo de corretivo para equilibrar essa curta visão, algum mito ou
mecanismo que encoraje a visão a longo prazo e a assunção de responsabilidades a
longo prazo, onde o ‘longo prazo’ seja medido, no mínimo, em séculos.
Prazos curtos acarretam planejamento ruim, míope. No extremo oposto, um
desenvolvimento viável é a capacidade de planejar com uma projeção a um prazo
bem longo. Significa agir hoje para que as gerações futuras possam ter opções
para edificar sobre o amanhã. Embora não possamos predizer as necessidades das
futuras gerações, ainda podemos decidir hoje as ações que terão impacto sobre o
amanhã. Estas são opções políticas, e não científicas. Elas interessam a sociedades
capazes de expandir para a frente os limites do tempo.

Abandonar a falácia do equilíbrio
Uma das características mais peculiares dos nossos tempos é o apego ao conceito
de equilíbrio, ou talvez nem tanto ao conceito em si, mas à crença reconfortante
implícita de que as coisas à nossa volta precisam estar em um estado de equilíbrio,
um tipo de ideal estático ilusório do equilíbrio perfeito, como se fosse muito
perigoso lidar com oscilações.
O princípio do equilíbrio, também conhecido como Princípio de Chatelier, tem
sido usado para predizer os efeitos de mudanças nas condições de um equilíbrio
químico. Em economia, o termo equilíbrio é usado para sugerir uma situação
estável onde as forças de oferta anulam as forças de demanda. É um estado do
1. http://longnow.org/about
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mundo no qual as forças econômicas estão igualadas e, na ausência de influências
externas, não haverá alteração nos valores das variáveis da economia.
Na realidade, pesquisas sobre a dinâmica dos sistemas demonstraram que o
conceito de equilíbrio (que serve como embasamento da maioria das abordagens
desenvolvimentistas na agricultura, incluindo a noção de Produções Máximas
Sustentáveis) é uma falácia. O equilíbrio por si só é um conceito que não existe na
natureza nem na economia (Weber, et al. 1990; Aubin, 1992; Cury e Roy, 1991).
A intrusão da variabilidade, de incertezas e da irreversibilidade na dinâmica
dos sistemas levanta a questão do desenvolvimento, não como um esforço para
atingir um nível de equilíbrio ideal, mas como uma administração constante das
interações entre as variabilidades econômicas, sociais e naturais, tanto no tempo
como no espaço. Pensar em desenvolvimento a longo prazo requer a melhor
administração possível das interações entre as diversas fontes de variabilidade
natural e social, com base em objetivos a muito longo prazo.
É aqui que chegamos à principal diferença entre a noção de desenvolvimento
viável e a de desenvolvimento sustentável. A diferença fundamental entre os dois é
a dispensa do princípio do equilíbrio incorporado ao conceito de desenvolvimento
sustentável e a dispensa de uma análise dos recursos com base na administração
de estoques. O conceito do desenvolvimento sustentável se baseia numa visão da
natureza como um estoque a ser administrado da melhor maneira possível, no
ponto de equilíbrio, com o resultado do desenvolvimento sustentável sendo visto
em termos da conservação dos ecossistemas, e em termos da “manutenção” ou da
restauração do equilíbrio.
Conseguindo abandonar o conceito de a natureza ser apenas um estoque torna
possível compreender o desenvolvimento viável como uma administração das
interações entre as variabilidades econômicas, sociais e naturais, tanto no tempo
como no espaço. Isto permite tratar as incertezas como uma característica
enriquecedora, e não ameaçadora, dos sistemas vivos.

Começar por perto
À primeira vista, parece assustador imaginar estar mudando o mundo, embora
muitos desejassem fazê-lo. Por onde começamos? Foram apresentadas provas
da existência de caminhos mais sustentáveis, porém parece que eles continuam
difíceis de seguir. A IAASTD (Avaliação Internacional das Ciências Agrícolas e
da Tecnologia para o Desenvolvimento), a maior análise da agricultura em escala
mundial já feita, propôs novos caminhos, porém estes não foram seguidos na
escala que poderia ter sido de se esperar. O Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) de 2010 também destaca uma mudança em outras
direções, e o mesmo ocorrerá na Conferência Rio +20.
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Todavia mudanças e transições para modelos viáveis não atingem a escala. Parece
que a mudança não pode advir apenas de planos globais, porém requer mobilização
local e de governos nacionais democráticos, e políticas que incorporem e
acompanhem essas mudanças.
Em seu artigo Emergence, Wheatley e Frieze (2006) aplicam as lições dos sistemas
vivos e oferecem suas opiniões sobre como a inovação local pode ser ampliada
para uma escala mundial. Wheatley (2009) escreve:
O mundo só muda quando algumas pessoas dão um passo à frente. Ele não muda
a partir de líderes ou programas de alto nível. Ele muda quando pessoas comuns,
reunidas em pequenos grupos, percebem com que se importam e dão os primeiros
passos para mudar a situação. (…) Acho que podemos mudar o mundo se voltarmos
a prestar atenção uns nos outros.. Se pudermos nos reunir e conversar sobre o que
é importante para nós, começaremos a ganhar vida.(…). Não há maneira mais
potente de se iniciar uma mudança significativa, e não existe força maior do que
uma comunidade descobrindo com o que ela se importa. Juntos descobriremos qual
é o nosso primeiro passo, depois o seguinte, e então o próximo. Pouco a pouco nos
tornaremos grandes e poderosos. Não precisamos começar tendo poder. Basta a
paixão.
En el libro Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being,
and Why No one Saw it Coming, Bendita Inquietud: Cómo el Mayor Movimiento
en el Mundo llegó a Ser y Por qué Nadie lo vio Acercarse, (2007), Paul Hawken
compara los movimientos sociales dedicados al cambio climático, la pobreza,
la deforestación, la paz, el agua, el hambre, la conservación de la naturaleza, los
derechos humanos a un sistema inmunitario del planeta:
Ninguém sabe qual é o seu âmbito, e como ele funciona é algo mais misterioso do
que o que se vê. O que se vê é bem atraente: organizações coerentes, orgânicas, autoorganizadas envolvendo dezenas de milhões de pessoas empenhadas na mudança. (…)
Escrevi este livro primariamente para descobrir o que não sei.. Parte do que aprendi
trata de uma história latente mais antiga que está ressurgindo, o que o poeta Gary
Snyder chama de o grande submundo, uma corrente da humanidade de volta à Era
Paleolítica. Sua linhagem pode ser rastreada até os curandeiros, sacerdotisas, filósofos,
monges, rabinos, poetas e artistas que falam em nome do planeta, pelas outras espécies,
pela interdependência, uma vida que transcorre através e em torno de impérios.
La mega-planificación internacional aunque sea necesara, no pueden en sí
transformar el mundo, a menos de que los gobiernos nacionales democráticos
tomen la releva y ajusten sus políticas, y a menos que estos planes globales
encuentre un eco favorable en estos amplios movimientos de ciudadanos, esta
galaxia de estrellas que se conectan a través de los océanos y que se expanden
como un sistema inmunitario del planeta.
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Abrir espaços
Muitas vezes agimos como se abominássemos o vácuo, ou o que nos parecesse vazio.
É como se espaços vazios ou desocupados não fossem naturais, contrariando as leis
da natureza e da física. Nossas casas estão atulhadas, nossos cérebros estão lotados,
nossas agendas estão tomadas. No mundo do desenvolvimento, a ação é voltada
para conteúdo, pacotes, atividades, outputs, inputs, matrizes, quadros de registro,
recomendações, perícia, fatos e números. Tudo isso ocupa espaço, deixando muito
pouco para o desconhecido. Parece pouco natural deixar espaços para a criatividade
e inventos endógenos. Parece pouco natural pensar mais na estrutura (envolvendo
valores, princípios, metas) do que no conteúdo (atos, fatos, resultados).
De algum modo, no cenário agrícola isso funciona como se a incapacidade de
enxergar o raciocínio da agricultura camponesa tivesse agido contra ela mesma;
como que achando que este seria um campo vazio a ser preenchido. E a pressão,
parte da qual será descrita no próximo capítulo, se acumula contra ela. A
incapacidade de reconhecer a agricultura camponesa pelo que ela é, forçou-a a ser
posta de lado. Marginalização, exclusão, concentração, expropriação, dominação
e, de um modo geral, o que se chama de espremer a agricultura, têm posto em
risco a sobrevivência de milhões de pessoas que podem ter consigo a solução para
muitos dos desafios do futuro. O mesmo está acontecendo com as chamadas terras
desocupadas, que estão sendo tomadas em diversos lugares do mundo, como se o
que parece vazio à primeira vista fosse intolerável.
Abrir espaço para a autonomia e autodeterminação é abrir a possibilidade para
criar riqueza. Os criadores de políticas acham mais fácil regulamentar e controlar,
todavia isso muitas vezes vai contra o dinamismo local que, por definição, precisa
de flexibilidade, e do tempo e o espaço para passar pelos altos e baixos da tentativa
e erro, experimentar inovações e deslindar o mistério da exploração. Os territórios
desconhecidos só se tornarão conhecidos se for dado espaço àqueles que os habitam.
Saber o rumo sem conhecer o caminho, por si só, é um desafio muito maior.
Então é aqui que começamos, sem pressa, receio nem planos grandiosos, tomando
as rédeas com uma visão a muito longo prazo, em busca de uma direção comum
onde todos tenham o seu espaço.
Tudo começa com a retificação de alguns conceitos errôneos fundamentais, os quais
têm conduzido as abordagens desenvolvimentistas da agricultura durante décadas.
Conceitos errôneos:
 os camponeses estão desaparecendo
 os camponeses são pequenos e vulneráveis
 os camponeses são empreendedores
 a principal razão de ser da agricultura camponesa é alimentos
 a produtividade é uma questão de tecnologia
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Conceitos errôneos
EUma transição ocorre dando um passo por vez; gradualmente a textura geral vai
mudando em seu desenho, seus tons e cores. Trata-se de como (a mudança pode
acontecer) em lugar de o quê (a mudança em si). Em lugar de receitas fixas, o que
se discute aqui é algumas condições que permitam que a mudança aconteça. Neste
caso podemos deixar de lado a ideia de uma transição suave de cima para baixo que
seja pré-planejada, pré-programada e predefinida, com novas mensagens técnicas
sobre o que os agricultores deveriam, poderiam, e iriam... Aqui a proposta é partir
para uma transição na qual as transformações individuais não sejam conhecidas
nem pré-programadas no início do processo, mas para as quais seja tomada uma
direção comum a partir da confluência de diversos fatores.
Não é que transições para sistemas agrícolas mais viáveis estejam deixando de
acontecer. De fato, as transições na agricultura estão se desenrolando diante de nossos
olhos. Acontece que os mecanismos e as ferramentas para acompanhar essas transições
não são concebidos nem desenvolvidos com o propósito específico de apoiá-las. Em
muitas regiões do mundo, em escalas variadas, grupos e movimentos de fazendeiros
estão transformando a forma como se cultiva a terra. O paradoxo é que as pessoas não
estão conscientes disso. Essas mudanças profundas estão escapando às ferramentas de
mensuração. E a questão é como acompanhá-las em lugar de, como ocorre atualmente,
ir contra elas. Seria uma questão de propor mais da mesma coisa, mudar a mensagem
porém manter a abordagem? Ou seria possível compreender a lógica diferente que
fundamenta os diversos modelos, e então reprogramar nosso cérebro com um padrão
de agricultura sob um ponto de vista diferente?
A escolha desta última opção exigirá a revisão alguns conceitos errôneos básicos. Esta
revisão é relacionada a seguir, e explicada com mais detalhes no próximo capítulo.

Os camponeses não estão desaparecendo; eles estão aumentando
Há uma percepção errônea de que os camponeses estão desaparecendo, amplificada
pela conotação negativa associada à palavra camponês, que preserva um certo senso
de coisa antiquada. Conforme já dissemos, camponeses são fazendeiros familiares,
profissionais com habilidades diversificadas. Não há nada de retrógrado em ser
camponês, muito pelo contrário, a maioria dos camponeses do terceiro milênio
provavelmente está mais adiantada em seu raciocínio e suas práticas, e detém
conhecimentos mais diversificados do que qualquer outro perito em agricultura.
Também não há qualquer tipo de pobreza intrinsecamente associada ao fato
de ser um camponês. É o oposto. O fato de haver muitos camponeses em áreas
pobres decorre da maior flexibilidade, potencial e adaptabilidade da agricultura
camponesa, que lhes permite existir até em condições de pobreza, o que não
significa que eles deixariam de prosperar em condições mais favoráveis.
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Não só os camponeses não estão desaparecendo, mas eles estão crescendo na maioria
dos lugares da Ásia e da África. Isto é explicado aqui mais adiante, e demonstrado
em mapas. Atualmente, 80% dos fazendeiros europeus se dedicam ativamente à
agricultura camponesa (Ploeg, 2009) por meio do aprofundamento (atividades
que aumentam o valor agregado por unidade de produto, como cultivo orgânico,
alta qualidade. especificidades regionais, processamento nas fazendas, marketing
direto etc.), expansão (acréscimo de atividades não agrícolas à fazenda, como a
administração de reservas naturais, agroturismo, prestação de outros serviços etc.)
e realocação de terras (encontrando novas maneiras de obter e combinar recursos).
Este movimento na direção da agricultura camponesa não é um retorno ao passado
nem um ato de desespero. É uma adaptação ativa às pressões externas atuais.

Os camponeses não são pequenos nem vulneráveis
Como em O carvalho e os juncos, uma das fábulas de Esopo, o mais forte pode não ser
aquele que achamos que seja. Por definição, os camponeses aumentam a intensidade
de sua própria agropecuária enquanto mantêm uma grande autonomia. A lógica da
agricultura corporativa ou comercial é diferente. O foco está em acelerar o crescimento
e aumentar a escala, assim aumentando a dependência das tecnologias mais recentes,
de insumos externos e do crédito, o que tem provoca um aumento na vulnerabilidade
a flutuações externas como as cotações das commodities, os mercados, o custo da
energia etc. Como será explicado mais adiante, as mesmas condições que regulam a
agricultura corporativa são aquelas que semeiam o seu possível fracasso, visto que este
modelo agrícola poderá se tornar cada vez mais inviável.
Os camponeses não são pouco numerosos. Segundo diversos autores (ETC Group,
2009; Pimbert, 2008) há 1,5 bilhões de camponeses em 380 milhões de fazendas:
mais 800 milhões cultivando jardins urbanos; 410 milhões fazendo a colheita
invisível de nossas florestas e savanas: 190 milhões de pastoralistas e bem mais de
100 milhões de pescadores camponeses. Ao menos 370 milhões destes são também
indígenas. Juntos, esses camponeses somam 40% da população mundial, e cultivam
no mínimo 70% dos alimentos do mundo (vide lista de referência em www.agtransition.org). E os camponeses estão se organizando, e assim conquistando mais
poder em todos os níveis, particularmente em negociações internacionais.

Os camponeses são diferentes dos empreendedores comerciais
Os camponeses são empreendedores por natureza, porém não são empreendedores
comerciais, no sentido de seu objetivo primário ser limitado a obter lucro. Isto será
apresentado com mais detalhes no próximo segmento, onde há uma explicação do
que o camponês é, e não sobre o que ele não é, a forma em que é costumeiramente
descrito na literatura. Em suma, se observar o gado e as pastagens dos camponeses,
perceberá que não se parecem com as monoculturas e as Operações Concentradas/
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Confinadas de Alimentação de Animais (CAFOS). A diferença estética resulta de
lógicas diferentes, de modos distintos de operação, de relações diversas com o
mundo vivo, e de produtos diferenciados.
Como decorrência dessa lógica fundamentalmente diferente, há diferenças
bem marcantes no valor agregado e na sua redistribuição. Natureza, qualidade
e sustentabilidade são mundos distintos. Um padrão está arraigado no tempo e
no espaço, unindo a tradição e preparando o terreno para as gerações futuras,
enquanto atrelado a circuitos curtos e decentralizados; o outro separa o consumo
da produção e vice-versa, com uma tendência rumo a um modo de encomendar
altamente centralizado e cada vez mais dominante. Criam-se vazios em decorrência
das ligações sobre como e onde os alimentos são produzidos. No último caso, os
alimentos não são mais produzidos, eles são fabricados.

A principal razão de ser da agricultura camponesa é a vida, não
apenas alimentos
Há uma tendência exagerada de equiparar a agricultura ao suprimento de alimentos,
como se eles fossem o único propósito de uma fazenda. As fazendas são muito
mais do que produtoras de alimentos. Acima de tudo, as fazendas são lugares para
famílias, estão integradas a comunidades, com sua cultura, história, relacionamentos
e dinâmicas sociais. Uma fazenda não é uma fábrica, e a transformação da agricultura
numa linha de montagem em certos ambientes industrializados, com suas tarefas
mecânicas, monótonas, poluidoras e repetitivas não tem nada a ver com as fazendas
familiares. Os fazendeiros, homens e mulheres, todos têm histórias para contar,
estão constantemente se adaptando às condições que os cercam, permanentemente
julgando e reajustando suas estratégias para lidar com a incerteza e a instabilidade,
lutando em ambientes hostis, florescendo em outros, trabalhando intensamente,
com capacidade para observar mudanças, ampliar a diversificação e sentir o contato
direto com a natureza, por mais difícil que possa ser.
Os camponeses manifestam seu orgulho e o seu apego ao local. A extensão e a
variedade dos seus conhecimentos transcendem as suas cercas, à medida que
estão constantemente experimentando por meio de tentativa e erro, e dependem
de relacionamentos e contatos mais distantes, fazendo intercâmbio com outros
à sua volta. A fazenda é um local de trabalho, onde a família e a comunidade
como um todo têm um papel a desempenhar. O trabalho é executado pela família
e mobilizado dentro da comunidade através de relações de reciprocidade. A
agricultura camponesa envolve, por definição, muita mão de obra.
Em muitos países, as fazendas são o primeiro refúgio em tempos de crise
econômica. Exemplos na Tunísia e no Marrocos na década de 1980 mostram que as
fazendas familiares desempenharam um papel vital como amortecedores durante
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o período pós-reestruturação, quando não havia emprego em parte alguma e a
migração para países mais ao norte não era mais possível. No Egito, no Vale do
Nilo, agricultura altamente intensiva em lotes bem pequenos também demonstrou
que é capaz de absorver uma grande quantidade de mão de obra enquanto se
posiciona entre as agriculturas mais eficientes do mundo em termos de produção
total por hectare (Roudart, 2001). O mesmo ocorre atualmente na Grécia, onde as
famílias atingidas pela crise estão retornando para o campo.2

A produtividade é uma questão de relacionamento social,
não de tecnologia
Ao longo das últimas cinco décadas, o foco na agricultura resultante dos programas
montados pelas instituições de pesquisa, sistemas de conhecimento e corporações
tem sido quase que exclusivamente nos volumes de produção, distanciados do
tempo e do espaço. Há uma ênfase obsessiva na produtividade, a qual tem levado
programas técnicos e de pesquisa no mundo inteiro a priorizar o seu aumento, com
esforço concentrado principalmente em pacotes tecnológicos em torno dela. Isto
levou, entre outras coisas, a uma deterioração da qualidade nutritiva dos alimentos.
Embora a produtividade seja uma parte do aumento do valor agregado, e os
camponeses selecionem as variedades que apresentam rendimento maior, este não
é o único critério que eles observam; muitos outros critérios também são levados em
consideração (resistência a pragas, tolerância à estiagem, comprimento do caule,
sabor etc.), os quais podem ter uma relevância maior em ambientes diferentes, e
que também guardam uma relação direta com o contexto social dentro do qual os
fazendeiros vivem. Neste sentido, os níveis de produtividade dependem do modo
como os recursos sociais e naturais são moldados e amalgamados ao longo de
gerações dentro de contextos sociais diversos. Eles são fortemente influenciados
pela complexa rede de relacionamentos dentro da comunidade na qual se encontra
embutida a agricultura camponesa com linhas de reciprocidade prolongadas.
No cenário do desenvolvimento, fica cada vez mais difícil justificar a visão míope
focada na produtividade. Sabemos que estão sendo produzidas calorias suficientes
para alimentar a população mundial, com a disponibilidade diária de 2.796 kcal por
pessoa em 2007, o que atende às necessidades de um adulto médio. Na realidade, o
número é ainda maior do que o calculado com base na colheita comestível produzida,
de 4.600 kcal per capita por dia antes das perdas pós-colheita; perdas devidas à
conversão em ração animal e lixo doméstico (Lundqvist, 2008). O problema da
miséria e acesso à alimentação é muito maior do que o simples crescimento vegetal,
aumento da produtividade e ampliação na produção total mundial de commodities
alimentícias. Esta realidade complexa exige compreensão e abordagem mais sutis e
sofisticadas do que apenas se concentrar no aumento de produção.
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2. Stavanger Aftenblad, 30 de dezembro de 2011: Entre 2008 e 2010 a agricultura foi o único setor da economia grega
que teve crescimento. O crescimento foi de 6,8%, com 33.000 novos empregos na agricultura.
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Resumo
A comunidade internacional está efervescendo em torno da necessidade de
remendar o planeta, e fica imaginando como irá lidar com todos os tipos de
nuvens escuras se amontoando para compor uma tempestade próxima. Se houver
uma tempestade, ela não virá exclusivamente do sul com o aumento da população
e a maior pressão sobre os recursos; e nem ela virá do norte com o aperto da
concentração, do controle e da regulamentação que reconfiguram a realidade
em modelos de extração e exclusão, e capturam o valor de onde ele é criado.
A mudança na economia, em lugar de ser para o verde ecológico, precisa ser
moral. E então, só então, todas as cores do espectro poderão ser usadas. Por que
devemos nos prender ao verde quando podemos ser multicoloridos? E por falar
em meteorologia e as cores do arco-íris, não é preciso ficar perdendo tempo com
esfriar o planeta enviando espelhos de enxofre para a estratosfera, o que realmente
nos daria pores-do-sol bem escuros e uma luz toda manchada. Vamos ver o que
há por baixo dos nossos pés, no espaço onde a agricultura respira, com exemplos
reais de transições que obtiveram sucesso e práticas de preservação eficazes. Por
que gastar 2 bilhões de libras no Reino Unido ou 17 bilhões de dólares nos Estados
Unidos para o custo externo da agricultura moderna, se sabemos que é possível
evitar? Já existem mapas que nos dizem que podemos nos sair muito melhor. E
também já existem as pessoas.
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As nuvens
Como foi mencionado na primeira parte, há uma crença comum de que uma
tempestade está se acumulando com nuvens pesadas:
 a população está crescendo rapidamente
 os padrões de consumo estão mudando e passando para altos níveis de 		
consumo de carne e derivados do leite
 o aumento da renda tende a uma demanda maior por produtos que consomem
mais energia
 a pressão sobre a terra e a água está aumentando, enquanto a produtividade
agrícola fica estagnada
Quando observamos todos estes fatores, e os números e as ferramentas usadas
para medi-los, percebemos implicitamente que os fatores parecem vir de países
com altos índices de pobreza no sul.
Ajustando nossos binóculos para horizontes diferentes e fazendo uma varredura de
360º, as coisas assumem uma perspectiva diferente. As nuvens agora vem de outras
direções:

Concentração
Tapenas três empresas controlam mais da metade (53%) do mercado comercial
global de sementes. As dez principais empresas foram responsáveis por 73% do
mercado global em 2009, e cinco das seis principais empresas agroquímicas também
estão na lista das maiores empresas de sementes do mundo. A consolidação se
mostra na forma de empresas estabelecidas de energia, químicas e farmacêuticas,
agora também atuando em biologia sintética, com 60% de crescimento anual,
esperando-se que atinjam um mercado de US$ 2,4 bilhões de dólares em 2013,
e US$ 4,5 bilhões até 2015. Em 2009, a participação no mercado mundial das 10
principais empresas de pesticidas superou os 90% pela primeira vez; as 6 maiores são
responsáveis por mais de 72% do mercado agroquímico. Os maiores compradores,
vendedores e processadores de produtos com ingredientes biológicos são os
fabricantes e varejistas de alimentos agroindustriais. Globalmente, a dimensão do
mercado comercial de alimentos chegou a US$ 7 trilhões em 2009, ultrapassando
o mercado de energia (ETC, 2011). Esta é a base de um modelo agroindustrial de
produção que polui o solo, a água, as plantas e o clima.

Controle e regulamentação
Estipulando regras que regem as transações e as conexões, redes monopolísticas
controlam pessoas e recursos à distância. Elas o fazem, por exemplo, especificando
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que os aspargos devem ser enviados por via aérea ou marítima de lugares pobres
para os lugares ricos, e criam uma longa lista de requisitos detalhados relativos a
qualidade, quantidade, preço, prazo e local de entrega, materiais de embalagem,
prazo de pagamento, modo de produção etc. Há controle em cada interface da
rede. Através deste controle aparentemente quase invisível, a montagem dos
recursos sociais e materiais é governada à distância. O que à primeira vista
parecem especificações técnicas neutras, na verdade é um modo hierárquico
de governança, e um modo de encomenda que reconfigura os mundos social e
natural de uma maneira específica. Esta reconformação é diretamente associada a
uma maior mobilidade de fluxos aumentados de capital. No centro deste modo de
encomendar estão o controle e a apropriação. Uma conquista contínua que assume
o comando de constelações locais antes relativamente autônomas e autogeridas, e
as reorganiza de modo a assegurar controlabilidade e explorabilidade. Ao fazê-lo,
elimina o “local”, que se torna um “não-local”.

Opressão e dependência
O crescimento excepcional do setor alimentício é o resultado da opressão
sobre a agricultura e a dependência crescente dos supermercados por parte dos
consumidores. A pressão constante para impor custos de produção menores é
exercida por meio de um empobrecimento da natureza, das pessoas e dos produtos.
O resultado visível é a degradação dos recursos, das condições de trabalho e da
qualidade de vida e, de um modo geral, um aumento dos riscos e o aquecimento da
atmosfera. O importante é o modo como as coisas são feitas e não o resultado final.
Isso implica numa explosão dos custos de transações. Em lugar do “mundo eficiente,
limpo e seguro”, as condições pioram, com altos riscos de pandemias e alimentos
contaminados, condições de produção desumanas e produtos insalubres.

Reconfiguração das conexões
Ao reconfigurar as conexões entre os recursos materiais e institucionais, elas ficam
diferentes. A maioria das corporações transnacionais não contribui com nada; elas
não agregam valor, apenas remontam coisas e reconfiguram as ligações com os
recursos existentes, passando a um padrão específico que, através de submissão e
exclusão, permite o controle e a extração. As práticas de produção, processamento e
consumo são reconfiguradas. Não é apenas um outro modo de fornecer alimentos,
é uma transformação dos alimentos em si. O acesso a instituições financeiras, à
bolsa de valores e aos círculos do poder político amplia o controle sobre grandes
fluxos de commodities. Através dos mercados financeiros globais e os fundos
privados e hedge que operam dentro deles, as empresas e instituições como um
todo se transformam em commodities.Y así se entiende mejor que la supuesta
tormenta, tiene sus origines en estos modelos de extracción mucho más que en el
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aumento de la población global. En este caso, la tormenta se origina en el norte
y se expande alrededor del mundo. Los mecanismos de esta tormenta son muy
diversos a los que inicialmente se pensaron. Las razones son la concentración, el
control y la regularización, la presión y dependencia, y el rediseño de conexiones.
A tempestade, neste caso, se origina no norte e se espalha para o mundo inteiro. Os
propulsores dessa tempestade, contudo, podem ser bem diferentes daqueles que se
imaginava inicialmente. Os principais impulsores são a concentração, o controle
e a regulamentação, o aperto e a dependência, e a reconfiguração das ligações.
Esta é a tempestade perfeita. Quando observamos a pressão sobre a agricultura,
percebemos que as possibilidades dos mercados locais estão bloqueadas, porque
se tornam redundantes. As instituições de gestão comum são desmanteladas, a
pressão da regulamentação e dos procedimentos se torna insuportável, e os preços
pagos aos produtores continuam declinando, não mais guardando a relação com
os custos de mão de obra, tempo e produção. Não se agrega mais valor, a ciência
vai contra as necessidades agrícolas, os fazendeiros são adaptados a um sistema
exageradamente simplificado, as interrelações ficam congeladas, e a tendência
aponta para um apartheid de camponeses. E isso pode causar um colapso dos
ecossistemas desta Terra porque, paradoxalmente, aqueles que estão sendo
marginalizados são os que ainda se encontram incorporados a esses ecossistemas,
e sabem como coexistir com eles e dentro deles.
A comunidade internacional, em lugar de se concentrar nesses propulsores, fala
de uma economia “verde”, ecológica, dedicando muito pouco a uma economia
moral, todavia uma não existe sem a outra. Uma expressão arrepiante do sistema
como ele funciona hoje e suas implicações globais é descrita por Wallace em sua
obra Breeding Influenza: The Political Virology of Offshore Farming (Wallace, 2009).
As nuvens descritas acima agora são encontradas por toda parte no planeta, e
curiosamente as soluções também. Ao ouvir falar das experiências de estilo ficção
científica sendo feitas para resfriar o planeta, é surpreendente constatar que as
varinhas de condão não incluem nenhuma ideia relacionada aos 90% (IAASTD,
2009) de todas as fazendas do mundo, que são pequenas fazendas familiares em
sua maioria, e que já arrefecem o clima e poderiam esfriá-lo ainda mais.
Edificar sobre o que já existe em lugar de realizar utopias, e implementar condições,
ferramentas e mecanismos auxiliares que as trouxessem para o milênio atual é uma
questão de decisões políticas, e não de recursos. Também é uma questão de ser capaz
de entender onde está a verdadeira riqueza e passar para uma lógica diferente, longe
dos poderes constituídos e dos propulsores descritos acima. Nas próximas duas
seções descreveremos a realidades das práticas agrícolas sustentáveis, e avaliaremos
as implicações para as sociedades e a natureza no paradigma industrial moderno.
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Ilhas de padrões viáveis
Já em 1995 Jules Pretty, em seu livro Regenerating Agriculture, afirmava:
Agora há indícios sólidos de que as tecnologias e práticas de regeneração e
conservação de recursos podem trazer benefícios tanto ambientais como econômicos
para fazendeiros, comunidades e nações. As melhores provas vem de países da África,
Ásia e América Latina. ...

Desenvolvimento sustentável
Antes de passar para onde e como essas “ilhas” de sustentabilidade se desenvolveram,
podemos dizer algumas palavras sobre o termo sustentabilidade e a terminologia
correlata. Muitos termos são usados para descrever a alternativa à agricultura
industrial. Eles incluem agricultura alternativa, sustentável, regenerativa, baixo
consumo de inputs externos, agricultura sustentável de baixo consumo, com
preservação de recursos, biológica, natural, ecológica, agroecológica, orgânica,
biodinâmica e permacultura. De um modo geral, usa-se o termo “sustentável”
para refletir a agricultura regenerativa de baixo consumo que conserva recursos,
compartilhando o uso mais intenso de recursos e conhecimentos locais. A
agroecologia está sendo cada vez mais adotada por movimentos camponeses no
mundo inteiro. Para os profissionais, a agroecologia se refere a métodos agrícolas
baseados na aplicação de princípios tirados da biologia. Esses princípios são
(Altieri, 1995, 2002):
 Aumentar a reciclagem da biomassa e alcançar um equilíbrio dos fluxos de 		
nutrientes.
 Assegurar condições favoráveis do solo, mantendo-o coberto com palha ou 		
plantas de cobertura, assegurando um alto teor de matéria orgânica e uma 		
biologia ativa no solo.
 Minimizar as perdas de nutrientes do sistema, por meio de um conceito de 		
sistema mais fechado do que aberto. Promover a biodiversidade funcional do 		
sistema, incluindo diversidade intra e inter-espécies, acima e abaixo do solo, e
biodiversidade no nível de paisagismo.
 Promover a intensificação de interações e sinergias biológicas entre os 		
componentes do sistema, de modo a patrocinar serviços ao sistema como a 		
regeneração da fertilidade do solo e o controle de pragas sem recorrer a insumos
externos.
Stephen Gliessman faz sua analogia pessoal em “Agroecology and Agroecosystems”
(em Sustainable Agriculture, 2009):
Numa tentativa de esclarecer meu próprio raciocínio sobre agroecossistemas, muitas
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vezes penso na agricultura como um curso d’água, e as fazendas se encontram em
pontos diferentes ao longo dele. Quando pensamos em uma fazenda isolada como
uma lagoa em alguma curva suave do curso do rio, podemos imaginar quantas coisas
fluem para dentro de uma fazenda, e também esperamos as muitas coisas que fluirão
para fora dela. Como fazendeiro, trabalho duro para manter minha lagoa (fazenda)
no rio limpa e produtiva. Procuro tomar o máximo de cuidado em termos de como
trato do solo, o que eu planto, como controlo pragas e doenças, e como comercializo
a minha colheita.
Desde a definição de desenvolvimento sustentável da comissão de Brundtland em
1987, foram criadas pelo menos 80 definições adicionais. É impossível existirem
definições precisas e absolutas da sustentabilidade enquanto o conceito em si for
político e contestado (Sunderlin, 1995). Para alguns, ela se refere à capacidade
de continuar por um longo período de tempo, para outros significa não estragar
recursos naturais. Na literatura, a agricultura sustentável não prescreve um
conjunto concretamente definido de tecnologias, práticas ou políticas. Ela não
é apresentada na forma de um pacote, mas como um processo em evolução. É
interessante observar que o termo já havia sido usado na época da Declaração
de Cocoyoc sobre o desenvolvimento e o meio ambiente no início da década
de 1970. Foi incluído numa publicação do Instituto Internacional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento (IIED) para sugerir que as lições de ecologia
deveriam ser aplicadas aos processos econômicos, e fez parte dos debates sobre
novos paradigmas ou “perspectivas”, como Norgaard chamaria sua abordagem
coevolucionária (1984). A escolha do termo “desenvolvimento sustentável” em
lugar do “ecodesenvolvimento” apresentado em Estocolmo por Maurice String,
ex-comissário da Comissão Mundial do Meio Ambiente e do Desenvolvimento,
surgiu por acaso; foi o resultado de um confronto entre delegações nacionais.
A noção de “desenvolvimento sustentável” foi percebida como mais próxima
da ideia de crescimento autossustentável de Walt Rostow, ex-conselheiro dos
EUA para assuntos de segurança nacional, e prevaleceu sobre o conceito de
“ecodesenvolvimento”. A compreensão da história do termo ajuda a entender
melhor que ele nunca foi adotado como paradigma pelos movimentos camponeses.
Hoje, passadas quatro décadas, é o conceito de agroecologia, mais próximo da
ideia inicial de ecodesenvolvimento, que está sendo promovido pelas maiores
organizações camponesas do mundo.

Provas documentadas das práticas sustentáveis
Há um grande volume de documentação de práticas sustentáveis de sucesso
no mundo inteiro, e claramente uma quantidade ainda maior de exemplos não
documentados em todos os continentes. Alguns são de práticas endógenas
tradicionais que evoluíram ao longo de milênios. Outros foram causados por
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mudanças políticas ou projetos localizados, e a maioria fica dentro da ampla gama
formada por uma mistura de conhecimentos locais tradicionais influenciados
em níveis variados por práticas que foram introduzidas em diversas épocas. Aqui
veremos apenas alguns instantâneos que ilustram as questões particularmente
relevantes ao propósito desta obra: como entrar numa transição agricultural que
funcione e tenha potencial para crescer na escala.
São apresentadas cinco situações que foram verificadas na realidade: a primeira
é um panorama mundial da aplicabilidade ou não de tecnologias e práticas de
conservação, para obter um sim ou não, na terra, na realidade das fazendas, sobre
se a deterioração decorrente das práticas poluidoras que causam danos aos serviços
do ecossistema pode ser revertida e, ao mesmo tempo, se a produtividade pode
ser aumentada ou mantida e se o sequestro de carbono pode ser melhorado. A
segunda trata de um país inteiro no continente americano passando para práticas
agroecológicas e a possibilidade ou não de alimentar o seu povo. A terceira é
uma grande região num país da Ásia que passou para práticas mais sustentáveis,
a quarta é sobre mulheres camponesas que ganharam visibilidade no Brasil, e a
quinta, em um país do norte da Europa, é a ilustração de uma transição dentro de
um ambiente agrícola moderno típico. Há uma lista mais longa de exemplos do
mundo inteiro neste website: www.ag-transition.org.

1. Panorama das práticas de conservação de recursos
Jules Pretty e mais vários autores fizeram um apanhado das práticas regenerativas
de conservação de recursos no mundo. Elas são descritas e analisadas já na década
de 1990 e no início da de 2000 em diversos livros e artigos (Pretty, 1995; Rölling,
1998; Pretty, et al., 2002, 2005, 2006).
Em 2006, os estudos haviam demonstrado até que ponto 286 intervenções em
57 “países pobres” abrangendo 37 milhões de hectares (3% da área cultivada
dos países em desenvolvimento) haviam aumentado a produtividade em 12,6
milhões de fazendas, enquanto melhoravam os serviços dos ecossistemas. A
média de aumento de produção nas colheitas foi de 79%. Todas as colheitas
apresentaram ganhos de eficiência no uso da água, com as maiores melhorias nas
lavouras utilizando águas pluviais. O potencial de sequestro de carbono aumentou
significativamente (média de 0,35t C ha-1 ano-1), e o uso de pesticidas diminuiu
em 71%.
Em obras anteriores há provas documentadas de práticas regenerativas de
conservação de recursos que trazem benefícios aos fazendeiros, suas comunidades
e nações, vindas de países na África, Ásia e América Latina. Nos lugares onde a
agricultura ficou de um modo geral intocada por pacotes modernos de tecnologia
externa, muitas vezes a produtividade aumentou substancialmente com poucos ou
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nenhum insumo externo (Bunch, 1990, 1993; GTZ, 1992; UNDP, 1992; Krishna,
1994; Shah, 1994; SWCB, 1994; Balbarino e Alcober, 1994; de Freitas, 1994).
O programa de agricultura sustentável do IIED examinou o impacto da
agricultura sustentável em alguns países. Pretty (1996) relata que, deste programa,
nos 20 países examinados, cerca de 1,93 milhão de lares estavam cultivando 4,1
milhões de hectares com tecnologias e práticas de agricultura sustentável. Fatos
empíricos demonstram que os maiores aumentos em seguida a uma transição para
a agricultura sustentável estão na agricultura irrigada pela chuva nos países de
menor produtividade, onde as médias dos novos níveis de produção de trigo, milho
e sorgo-milheto são por volta do dobro dos obtidos na agricultura convencional,
ou pré-sustentável.
Estes não são os únicos locais para a agricultura sustentável. Em terras de alto
consumo de insumos e genericamente irrigadas, os fazendeiros que adotaram
tecnologias regenerativas mantiveram a produtividade enquanto reduziram
significativamente o uso de insumos (Bagadion & Korten, 1991; Kenmore, 1991;
vander Werf e de Jager, 1992; UNDP, 1992; Kamp, Gregory & Chowhan, 1993 etc.).
E em países industrializados, números crescentes de fazendeiros estão
demonstrando que é possível manter a lucratividade, mesmo tendo feito cortes
drásticos nos insumos (Liebhart et al., 1989; NRC, 1989; Hanson et al., 1990;
Faeth, 1993; NAF, 1994; Hewitt e Smith, 1995); e na Europa (El Titi e Landes,
1990; Vereijken, 1990; Jordan Hutcheon e Glen, 1993; Pretty e Howes, 1993;
Reus, Weckseler e Pak, 1994; Somers, 1993). Também há resultados de pesquisas
recentes no website www.ag-transition.org.
Apesar das provas evidentes de que é possível manter, e até aumentar, a lucratividade
mediante uma transição para práticas mais sustentáveis e um uso menos intenso
de insumos químicos, essas práticas não estão crescendo para os níveis esperados.
Pretty (1998) sugere quatro princípios importantes para a sustentabilidade como
resultado de suas provas empíricas:
 as tecnologias impostas não persistem
 as instituições impostas não persistem
 as tecnologias caras não persistem
 a sustentabilidade não corresponde à fossilização ou continuidade perpétua de
alguma coisa ou prática: ao contrário, ela implica em uma capacidade maior de
se adaptar diante de mudanças inesperadas e incertezas emergentes.
Entretanto a maioria dos sucessos ainda é pontual. Em parte, isso se deve ao fato de
ambientes com políticas favoráveis ainda estarem em falta. A maioria das políticas
ainda incentiva o cultivo dependente de tecnologias e insumos externos. É nessas
estruturas de políticas que reside um dos principais obstáculos a uma agricultura
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mais sustentável (...) ainda resta um desafio enorme em se encontrar maneiras de
aumentar a escala de processos que tenham obtido sucesso nas transições em diversas
partes do mundo (Pretty, 1998).
Mais recentemente, Pretty e outros autores documentaram provas do que alguns
consideram um sucesso e que outros julgam controverso: a intensificação
sustentável da agricultura africana (vide Pretty et al, 2011). É interessante observar
que, quando as prioridades são reorientadas, como por exemplo as culturas
órfãs (culturas que foram ignoradas em programas anteriores de melhoramento
genético, como mandioca, banana-da-terra, batata doce, capim teff, feijão-guandu
etc.), o sucesso pode ser espetacular. Os autores concluíram que os 40 projetos
beneficiaram mais de 10 milhões de agricultores e suas famílias em 20 países.
Além da cisão entre pontos de vista e abordagens, fica claro que há um potencial
inexplorado reunindo tradição e ciência com prioridades cuidadosamente
reescalonadas em diversas plataformas de negociação, que poderiam ser aceitáveis
e benéficas àqueles primariamente envolvidos. Tudo depende do critério pelo
qual a abordagem for definida, o propósito, e como ele será conduzido.

2. Agroecologia em Cuba
O melhor exemplo de agricultura camponesa sustentável em larga escala, depois
de ter passado por uma transição, é o caso de Cuba, baseado no processo de
aprendizagem camponês-a-campones (campesino-a-campesino). Peter Rosset e
seus colaboradores (2010) explicam como ocorreu essa transição.
Cuba se caracterizava por uma alta dependência de alimentos (57% em 1989),
insumos e implementos agrícolas importados. No final da década de 1980, 30% de
suas terras agrícolas eram dedicadas a uma única cultura de exportação, a cana de
açúcar, que gerava 75% de sua receita do comércio exterior. Cuba foi considerada
um exemplo do sucesso da agricultura moderna com a adoção da Revolução
Verde, o maior número de tratores por pessoa e a segunda maior produção de
grãos da América Latina. A agricultura dependia de produtos químicos externos
(48% importados) e pesticidas (82% importados). O modelo não se baseava na
soberania em alimentos e dependia do comércio exterior. Quando as condições
externas mudaram (o colapso da União Soviética e o “bloco socialista” na Europa
em 1989, e o recrudescimento do embargo comercial dos EUA), Cuba perdeu
85% de suas relações comerciais, e não podia mais importar alimentos, máquinas,
insumos nem petróleo.
Foi declarado um Período Especial em Tempo de Paz para enfrentar as crises
agudas na economia e de alimentos. Cooperativas menores, mais flexíveis, de
camponeses foram incentivadas, e a lógica geral da produção foi derrubada.
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Como todos os camponeses virtualmente faziam parte da Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP) e uma ou duas cooperativas, isso facilitou a
disseminação das práticas alternativas. As cooperativas de crédito e serviços se
compunham de famílias de camponeses proprietárias de suas fazendas, e que, ao
mesmo tempo, compartilhavam através das cooperativas o maquinário, e o acesso
aos mercados e a linhas de crédito. Isso contribui para que, de uma situação de
colapso total na alimentação no início da década de 1990, Cuba, fazendo uma
mudança radical na sua abordagem à agricultura, conseguisse alcançar o maior
crescimento percentual per capita na produção de alimentos em toda a América
Latina e Caribe, com um crescimento anual de 4,2% de 1996 a 2005. O uso da
agroecologia desempenhou um papel essencial no sucesso desta transição.
Pela análise de Rosset:
Enquanto uma percepção tardia agora nos mostre que o avanço tecnológico necessário
era uma maior integração agroecológica, em nossa opinião foi a inovação na
metodologia que se comprovou essencial. Acreditamos que, no caso típico, na maioria
dos países e durante a maior parte do tempo, há práticas agrícolas ecológicas abundantes
e produtivas ‘em oferta’, contudo a escassez na sua adoção é o padrão, porque o que
falta é um método para criar uma dinâmica social de adoção em larga escala.
A metodologia de maior sucesso para promover a inovação nas fazendas, o
compartilhamento e a aprendizagem horizontais é a campesino-a-campesino
(camponês-a-camponês, ou CAC). Embora a inovação e o compartilhamento entre
agricultores remontem a épocas imemoráveis, a versão mais contemporânea e mais
formal foi desenvolvida localmente na Guatemala, e se espalhou pela América Central
na década de 1970 (Holt-Giménez 2006). O CAC é uma metodologia freireana
de comunicação horizontal (sensu Freire 1970), ou uma metodologia de processo
social, baseada em fazendeiros-promotores que inovaram com novas soluções
para problemas comuns a muitos fazendeiros, ou que recuperaram/redescobriram
soluções tradicionais mais antigas, e que usam a metodologia da educação popular
para compartilhá-las com seus pares.

3. Agricultura sustentável gerida pela comunidade em Andhra Pradesh, Índia
Em Andhra Pradesh, em apenas quatro anos, mais de 300 mil fazendeiros optaram
por uma alternativa à Revolução Verde, agora conhecida como agricultura
sustentável gerida pela comunidade (CMSA), que foi adotada em meio milhão
de hectares de terras agrícolas. O que aconteceu? Pequenos fazendeiros se viram
presos na espiral de endividamento da Revolução Verde (alto custo de insumos
químicos, e de crédito, acesso ruim aos mercados etc.) que resultou em nível
nacional, conforme relatado nas estatísticas oficiais da Índia (Ministério da
Agricultura), em mais de 200 mil suicídios e efeitos devastadores nos ecossistemas,
cuja magnitude ainda está por ser plenamente avaliada.
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Em Andhra Pradesh, os fazendeiros optaram por uma transição de sobrevivência
e lançaram a CMSA, usando uma plataforma institucional de organizações
comunitárias e suas federações para planejar, implementar, gerir e acompanhar
o programa (Kumar, 2009, Indira Kranti Patham). A CMSA é uma combinação
de métodos cientificamente comprovados, conhecimentos autóctones e sabedoria
tradicional. Ela é totalmente administrada por instituições comunitárias;
federações de grupos de autoajuda com os serviços de uma entidade sem fins
lucrativos, a Sociedade para a Eliminação da Pobreza Rural (SERP - Society for
the Elimination of Rural Poverty), que desenvolveu um modelo institucional de
federações de mulheres pobres, abrangendo dez milhões de mulheres. A federação
de grupos de autoajuda conta com recursos de US$ 1,5 bilhões, e oferece uma série
de serviços financeiros e outros, aos quais os pobres não costumam ter acesso. Esta
arquitetura institucional franqueou aos pobres o acesso a US$ 4,8 bilhões.
Os objetivos iniciais da agricultura sustentável gerida pela comunidade eram
proporcionar alimentos saudáveis, colheitas saudáveis, solo saudável e vida
saudável. As práticas de manejo sem pesticidas e conservação do solo foram
introduzidas por meio de Escolas de Campo para Agricultores (FFS), onde os
próprios fazendeiros podiam tomar suas próprias decisões sobre as abordagens
à gestão. As instituições locais foram a chave para o sucesso da transição. Elas
abrangiam grupos de autoajuda, federações municipais de fazendeiros (reunindo
todos os fazendeiros praticantes da agricultura sustentável, cada domicílio sendo
representado por um homem e uma mulher), e a federação distrital de fazendeiros.
O primeiro investimento foi na formação da instituição. Então, quando a
plataforma ficou pronta, foi provido apoio para a criação de capacidade produtiva.
Não havia subsídios aos insumos. Na CMSA, todos os insumos são internalizados,
de modo que o custo do cultivo é reduzido drasticamente. O grosso da produção
é destinado a assegurar primeiro a alimentação local. O excedente da produção é
vendido a mercados próximos e a nichos de mercado com preço elevado, como
produtos isentos de pesticidas. Todos os elementos essenciais, como administração
de programas e ampliações, são liderados pelas comunidades.
A abordagem da CMSA se baseia na premissa de que a agricultura ecologicamente
sustentável faz muito sentido economicamente. Em função do sucesso da CMSA,
os órgãos nacionais estão considerando a adoção dessa abordagem no país inteiro.

4. Camponesas visíveis no Brasil
Dentre todos os camponeses, as mulheres são as mais invisíveis. Emma Siliprandi
(2011) estudou as mulheres e a agroecologia no Brasil. Ela descobriu que, embora
as mulheres costumassem ser invisíveis como operárias e cidadãs, agora elas
conquistaram direitos e voz política. No Brasil a agricultura familiar representa
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84% de todos os produtores, porém até recentemente as mulheres não tinham
voz nem acesso à terra e aos direitos básicos da previdência social. Em reação a
tudo isso, as mulheres começaram a se organizar na década de 1980. Inicialmente
formaram pequenos grupos, contudo ao longo dos anos esses grupos cresceram
em tamanho e alcance territorial. Os principais movimentos que as impeliram
para uma posição de destaque foram as Marchas das Margaridas em 2000, 2003
e 2007, que reuniram quase 50 mil mulheres. De 2003 em diante, o diálogo entre
os movimentos das mulheres do campo e o governo ganharam força, mais ainda
pelos resultados de duas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres
(2003 e 2007), que trouxe o desenvolvimento de uma série de políticas públicas
diferenciando o sexo e concedendo poderes às mulheres. O evento mais famoso
em 2006 foi a ocupação do horto florestal de eucaliptos na fábrica da Aracruz
Celulose no Rio Grande do Sul por 2.000 mulheres, organizada pelas mulheres
da La Via Campesina. A demonstração procurava dar destaque às consequências
sociais e ambientais do avanço do “deserto verde” que havia sido criado pela
monocultura do eucalipto, e a violenta expulsão da população indígena e rural
das terras ocupadas pela Aracruz. Os movimentos reivindicavam a soberania em
alimentos, a preservação da biodiversidade e o apoio a uma dieta salutar, com base
na agricultura camponesa que reconhecia as mulheres do campo.
Com o passar dos anos, as associações de mulheres se tornaram mais fortes e
formais, e cada vez mais sua preocupação com a agricultura segura e sustentável
se traduziu em formas agroecólógicas de cultivo. Os grupos se consolidaram e
atraíram novas integrantes, crescendo para abarcar outras cidades. Surgiram novas
redes, com homens e mulheres engajados na produção agroecológica. Alguns
grupos foram registrados oficialmente, ficando em condições de vender para
mercados institucionais, como o Programa de Merenda Escolar. Hoje algumas
dessas mulheres são líderes respeitadas em suas comunidades, e participam
politicamente do fórum sobre saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento
rural. Elas são reconhecidas pelo governo federal brasileiro como pessoas de
direito, com políticas de apoio que lhes concedem maior autonomia e poder de
decisão.
Este exemplo ilustra a importância das mulheres no campo. Na África Subsaariana,
as mulheres produzem até 80% dos alimentos (UNIFEM) e constituem 70% da
mão de obra agrícola, enquanto menos de 2% das terras são de propriedade de
mulheres. O conhecimento tradicional das mulheres muitas vezes é diferente do
dos homens. Elas frequentemente tendem a ser a força motriz por trás de transições
agriculturais, tanto no nível da fazenda como da coletividade. Suas prioridades são
diferentes das dos homens. Enquanto os homens costumam priorizar os aspectos
econômicos, as mulheres tendem a se voltar mais para a dimensão social e muitas
vezes espiritual da nutrição e da saúde. Contudo elas continuam sub-representadas
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e sem atenção. Nas formas empresariais de agricultura, essa marginalização se
mostra mais aguda, visto que a agricultura costuma ser controlada por homens, e
o conhecimento local que as mulheres detêm, sobretudo quanto a produtos como
culturas órfãs e espécies silvícolas, tende a se extinguir.

5. Cooperativas territoriais na Holanda
Na Holanda, assim como na maioria dos países da Europa, as relações entre o
Estado e as fazendas sofreram com o aumento da regulamentação. A desarticulação
e desconfiança entre os fazendeiros e o aparato estatal tornaram necessárias novas
formas de cooperação. Uma solução bem sucedida foi encontrada na criação de
cooperativas territoriais que lançaram novas formas de autorregulamentação e
estratégias de desenvolvimento negociado. O caso dos bosques no norte da Frísia
é descrito aqui (Ploeg 2009).
As cooperativas territoriais se encaixam bem no princípio da subsidiariedade, e
refletem uma forte tradição democrática. Elas reduzem os custos das transações
associados aos programas de desenvolvimento rural atuais enquanto aumentam o
alcance, o impacto e a eficiência. Desta forma, podem ser o complemento perfeito
para as políticas agrícolas. Elas cristalizam a construção de uma cooperação regional
(proteger o meio ambiente, a natureza e a paisagem), a criação de novas formas
de governança rural (envolvendo princípios de responsabilidade, transparência,
representação e acessibilidade) e se distanciam de sistemas especializados na
direção de talentos inovadores dos camponeses (as cooperativas territoriais são
laboratórios em campo). Nas cooperativas regionais esses elementos são reunidos
em uma nova instituição que fortalece o capital social disponível em um território,
bem como a rede de relações com outras instituições regionais, nacionais e
internacionais, o que permite um maior acesso além do território.
A causa inicial da criação das cooperativas territoriais foi a transferência da
responsabilidade pela proteção do panorama, caracterizado por sebes da chuva
ácida, aos fazendeiros. Uma base contratual sólida foi criada para assegurar que
as partes não se sentissem vítimas de um comportamento oportunista dos outros.
Estes foram os primeiros passos para a fundação de cooperativas, posteriormente
fortalecidas quando se obteve espaço legal para o desenvolvimento e teste de
várias novidades3 e a construção de uma nova trajetória dos camponeses rumo à
sustentabilidade.
O interessante neste exemplo é a beleza do efeito “bola de neve” das novidades,
depois que lhes foi dado espaço e um ambiente para emergirem. Elas resultaram
em: uma reversão das relações entre a economia e o meio ambiente; a passagem
de uma desconfiança mútua para uma cooperação negociada entre os fazendeiros
e as organizações governamentais; a mudança da fazenda isolada para o território
3. As novidades são definidas como um desvio da regra, deliberado ou inesperado, que não seja incremental, portanto
é diferente da inovação
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como unidade operacional (as questões de panorama, biodiversidade e qualidade
ambiental passando a ser tratadas no devido nível); uma inversão cultural
no sentido de que o desespero e a apatia foram substituídos pela esperança e
competição e, de um modo geral, a melhoria das condições sociais e ambientais
da região.
Em todos os casos descritos acima há uma corrente subjacente: o fato de que um
potencial oculto nunca antes aproveitado está sempre disponível em qualquer
território. Tão logo as condições e os espaços forem providos para que as diversas
formas de organização social se concretizem, uma poderosa dinâmica criativa
entrará em jogo.

Os custos
Tendo visto alguns exemplos do “lado positivo da história” com a descrição de
dinâmicas que criam riqueza, inclusive a capacidade de atingir grande produtividade
e transições bem sucedidas, é preciso falar um pouco sobre o lado negativo, ou seja,
o que acontece com o ambiente e conosco quando as práticas agrícolas não são
sustentáveis, o que ocorre no paradigma da agricultura industrial moderna.
A primeira pergunta é: Por que não aprendemos com o passado? Para aqueles que
já estão na agricultura há muito tempo, demonstrar que a agricultura industrial
é altamente nociva ao meio ambiente e às sociedades se tornou uma batalha
repetitiva (vide Viable Food Future, Development Fund 2010; Unwelcome Harvest,
Conway e Pretty, 2009; Fatal Harvest, the tragedy of industrial agriculture, Kimbrell,
2002 etc.). E essa batalha é antiga. Albert Howard, em The Post-War Task (1945)
discorre sobre o novo terreno conquistado pelos comitês locais e médicos de
Cheshire em 1939, resumindo todo o seu conhecimento desde os primórdios do
século XX. Eles associam o seu parecer sobre a condição insatisfatória de saúde da
população humana sob os seus cuidados ao problema de nutrição, rastreando a
culpa até um solo empobrecido. Isto se deu há mais de um século...
Howard aproveita o trabalho de Robert McCarrison, que documentou a
longevidade do povo do Vale de Hunza, no oeste do Himalaia, apontando como
alimentos salutares provêm de sistemas agrícolas saudáveis, onde a comida vem
de solos mantidos num estado de fertilidade natural. Em 1940, considerando que
havia provas acumuladas suficientes, ele escreveu Um Testamento Agrícola, que
propõe as seguintes opiniões:
 Todos os seres vivos, desde seu nascimento, têm direito à saúde
 Isto se aplica ao solo, plantas, animais e humanos, que formam uma cadeia 		
contínua
 Qualquer ponto fraco num elo anterior da cadeia é levado ao seguinte
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 As pragas e doenças nos vegetais e animais são provas de falhas no segundo 		
(plantas) e terceiro (animais) elos
 A deterioração da saúde nas populações humanas dos países civilizados 		
modernos é uma consequência da falha nesses elos
 A falha geral nos três últimos elos pode ser atribuída a uma falha no primeiro
deles, o solo. O fato de termos deixado de manter uma agricultura saudável em
boa parte anulou todas as vantagens obtidas de nossos melhoramentos em 		
higiene, habitação e descobertas na medicina
 Não será difícil voltar atrás depois que nos concentrarmos no problema. 		
Precisamos ter em mente os ditames da natureza: a) para o retorno de todos 		
os resíduos à terra; b) para a mistura das vidas animal e vegetal; c) para a 		
manutenção de um sistema adequado de reservas para nutrir as plantas, ou seja,
não podemos interromper a micorriza arbuscular.
Isto foi escrito em 1940 e hoje é mais verdadeiro do que nunca, assim como o seguinte:
Nenhuma geração tem o direito de exaurir o solo do qual a humanidade precisa
extrair o seu sustento (...) Uma população saudável não é nenhum grande feito, visto
que o nosso maior bem somos nós mesmos.

Os custos sociais e ambientais das práticas insustentáveis
Gostamos de quando nossa comida custa pouco. Os alimentos estão ficando mais
baratos, e achamos isso bom para todos. Isto é um mito. A comida não custa
pouco. Estamos esquecendo o custo para o meio ambiente e à nossa saúde. Na
verdade, pagamos muito mais pela nossa alimentação; primeiro no local onde
a compramos, segundo quando nós em muitos países pagamos impostos que
subsidiam fazendeiros, terceiro quando pagamos para limpar o meio ambiente, e
quarto quando tratamos nossas doenças.
A agricultura moderna começa em estações de pesquisa com insumos,
fertilizantes, pesticidas e a mecanização. Onde essas tecnologias modernas foram
utilizadas, o resultado é a contaminação da água com pesticidas, nitratos, resíduos
do solo e dejetos de animais; contaminação de alimentos e rações por resíduos de
pesticidas, nitratos e antibióticos; danos aos recursos naturais e das fazendas por
pesticidas que fazem mal aos trabalhadores rurais e consumidores; perturbação
do ecossistema incluindo o solo e animais selvagens; contaminação da atmosfera
com amônia, óxido nitroso, metano e os produtos da queima; abuso dos recursos
naturais causando um empobrecimento dos lençóis freáticos e a perda de habitats
e alimentos da natureza; a tendência a especializar e padronizar; o deslocamento e
a extinção de espécies e variedades tradicionais; novos riscos à saúde e condições
piores para os fazendeiros e trabalhadores nas indústrias agroquímicas e de
processamento de alimentos, bem como condições desumanas para os animais.
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Além disso, a modernização agrícola transformou muitas comunidades rurais
em lugares ermos, sem vida comunitária, muitas vezes chamados desertos
alimentícios. As pessoas perderam seus empregos, a atividade de sustento se
tornou especializada, e surgiu um abismo crescente entre os bem de vida e os
pobres, com a cooptação de instituições municipais pelo Estado e a migração para
ambientes urbanos.
Na Universidade de Essex foi desenvolvida uma estrutura para estudar os efeitos
externos negativos da agricultura britânica (Pretty, 2005):
De maneira conservadora, estimamos que o custo externo da agricultura no Reino
Unido fosse no mínimo de 1,5 a 2,0 bilhões de libras esterlinas por ano. O custo anual
decorre de danos à atmosfera, à água, à biodiversidade e ao panorama, aos solos e à
saúde humana. Usando uma estrutura semelhante de análise, os custos externos nos
EUA chegam a quase 13 bilhões de libras por ano.
Esses custos da agricultura britânica são alarmantes. Eles deveriam nos levar a
questionar o nosso conceito de eficiência. A agricultura recebe 3 bilhões de subsídios
governamentais por ano, contudo causa outro 1,5 bilhão de libras de custos em outra
parte da economia. Se não tivéssemos outra opção, teríamos de aceitar esses custos.
Mas sempre há alternativas. Os pesticidas não precisam atingir as águas, na verdade
eles nem mesmo precisam ser usados em muitos sistemas de agricultura. O mercado
de pesticidas nos EUA vale 500 milhões de libras, mas gastamos 120 milhões de
libras apenas para removê-los da água potável. Não precisamos de agricultura que
comprometa a biodiversidade e as paisagens, e nem precisamos de pecuária intensiva
que incentive infecções e o abuso de antibióticos. …
No International Journal of Agricultural Sustainability dos EUA, Erin Tegtmeier
e Michael Duffy falam de US$ 5,6 a 16,9 bilhões (pela taxa de câmbio de
2002) decorrentes de danos a recursos hídricos, solos, ar, animais selvagens e
biodiversidade, e à saúde humana. Despesas adicionais de US$ 3,7 bilhões surgem
dos custos de agências governamentais associadas a programas para tratar desses
problemas ou incentivar uma transição para sistemas mais sustentáveis. Como
os autores apontam, “muitos americanos se orgulham de nossa comida barata.
Todavia este estudo demonstra que os consumidores pagam pelos alimentos
muito mais do que desembolsam nos supermercados”.

A agricultura e a poluição
Durante a maior parte da história, a agricultura tem sido benigna do ponto de
vista ambiental. Os resíduos das colheitas foram incorporados ao solo ou serviram
de alimento para a pecuária, com o esterco retornando ao solo. A fazenda mista
tradicional tinha pouco impacto externo. Isto mudou desde a Segunda Guerra
Mundial em muitas partes do mundo, onde as fazendas se tornaram altamente
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mecanizadas e dependentes de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Esses produtos
agroquímicos são os principais contaminantes do meio ambiente produzidos
pela agricultura. A contaminação também é causada pelos efluentes da silagem e
efluentes da pecuária, além de resíduos do processamento na fazenda de produtos,
como óleo de palmeira e açúcar. A contaminação se espalha para os alimentos,
água potável, solo, águas superficiais e subterrâneas, a atmosfera, em alguns casos
atingindo até a estratosfera.
Unwelcome Harvest (Conway e Pretty, 2009) analisa as características da poluição
agrícola. É óbvio que nem a toxicologia nem a epidemiologia podem oferecer
medidas inequívocas dos riscos dos poluentes, e há percepções amplamente
divergentes dos riscos, todavia no início da década de 1980 já havia cerca de 1.000
novas substâncias químicas comercializadas a cada ano.
No caso dos fertilizantes, a contaminação ocorre porque nem todo o
fertilizante aplicado é absorvido pelas plantas. O uso de fertilizantes cresceu
dramaticamente, com uma média de 162 kg de fertilizantes sintéticos por
hectare de área cultivada (FAOSTAT 2008), as taxas em alguns países superando
os 550 kg/ha. O uso excessivo tem sido incentivado por altos subsídios, e há
provas amplas das concentrações de nitrato em ascensão rápida ao longo das
últimas décadas, tanto nas águas superficiais como nas subterrâneas. Embora os
fertilizantes causem menos mal à vida selvagem em comparação com os danos
provocados pelos pesticidas, eles são nocivos à saúde humana. Eles resultam na
nossa ingestão de nitratos que, embora não sejam diretamente tóxicos, podem
ser convertidos em nitritos, que são implicados numa série de doenças graves,
quatro delas sendo metemoglobinemia e câncer gástrico, de bexiga e de esôfago.
A primeira delas, a metemoglobinemia, é comumente chamada de “síndrome
do bebê azul”. Nestas condições, a capacidade do sangue de carregar oxigênio
é reduzida e as pessoas atingidas, geralmente bebês, apresentam uma coloração
azulada (cianose) da pele, começando nos lábios e se espalhando pelo corpo,
levando ao coma e à morte.
A poluição por fertilizante é uma preocupação crescente na China, onde aumentos
vertiginosos do consumo de fertilizantes nos últimos anos (96 kg/ha de terra
cultivada no continente e 533 kg/ha na Província de Taiwan) levaram o país à
posição de campeão absoluto no consumo de nitrogênio do mundo, com um
consumo próximo de 37 milhões de toneladas em 2009 (FAOSTAT), mais do que
juntando o segundo colocado, a Índia (15,6 milhões de toneladas), o terceiro,
os Estados Unidos (11 milhões de toneladas), o quarto, Paquistão (3,5 milhões
de toneladas), o quinto, Indonésia (3 milhões de toneladas), o sexto, Brasil (2,4
milhões de toneladas), e o sétimo, França (2 milhões de toneladas) de uma vez
ou, em outras palavras, representando 35% do consumo mundial de nitrogênio
fertilizante.
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Hoje vemos países tomando rumos distintos; alguns, como a China, ainda
incentivam o uso mais intenso de insumos sintéticos ao subsidiá-los fortemente, e
outros, que já sentiram os efeitos negativos do uso excessivo e estão reduzindo o seu
consumo enquanto procuram remediar as consequências. A este respeito, a OECD
já desenvolveu (2001) uma abordagem para medir o equilíbrio de nitrogênio no
solo nacional para evitar o uso excessivo. Exemplos dessas tendências opostas são
a Tailândia com um aumento de 68% de 2002 a 2009, e a Alemanha, com uma
redução de 14% nesse mesmo período.
O consumo efetivo de fertilizantes sintéticos em diversos países do mundo e a
tendência desse consumo na última década foram analisados para esta obra com
base nos dados mais recentes do FAOSTAT.

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR ÁREA AGRÍCOLA (TONELADAS POR 1.000 HA)
ANO 2008

NITROGÊNIO + FOSFATO + POTÁSSIO (TOTAL DE NUTRIENTES N+P+K)
131,85

37,99

8,97
0,34

42,74

48,88
1,24 3,07

1,49

0,06
96,61
135,08

0,54

38,22

3,57

NÃO HÁ DADOS
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20 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 400
MAIS DE 400

0,28

9,35

FONTE: MATERIAL ORIGINAL PARA ESTA PUBLICAÇÃO - DADOS DA FAO

Claramente, os maiores consumidores de nutrientes sintéticos por área
cultivada estão nos países da Ásia (China, Coréia, Japão, Malásia, Vietnã, Índia
etc.), no norte da Europa (Noruega, Finlândia, Países Baixos, Dinamarca etc.)
e no Oriente Médio com Israel, na África com o Egito, e na América com o
Suriname.
A tendência geral na última década tem sido um declínio do consumo de
fertilizantes na maioria dos países industrializados: América do Norte (Estados
Unidos e Canadá), Europa (Espanha, França, Itália, Reino Unido, Finlândia
etc.), Austrália, e um aumento geral em alguns países da Ásia, África e Europa
Oriental.
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CONSUMO DE FERTILIZANTES POR ÁREA AGRÍCOLA (TONELADAS POR 1.000 HA)
ANOS 2002 A 2008

NITROGÊNIO + FOSFATO + POTÁSSIO (TOTAL DE NUTRIENTES N+P+K)

GRANDE AUMENTO
AUMENTO
LIGEIRO AUMENTO
NÃO HÁ DADOS
LIGEIRA DIMINUIÇÃO
DIMINUIÇÃO
GRANDE DIMINUIÇÃO

FONTE: MATERIAL

ORIGINAL PARA ESTA PUBLICAÇÃO

-

DADOS DA

FAO

Ao examinar os países separadamente, o mapa mostra um nítido decréscimo no
Cazaquistão, Papua-Nova Guiné, Angola, Malawi, Etiópia, Costa do Marfim,
Senegal etc., e um nítido aumento na Índia, Mongólia, Indonésia, Mianmar,
Irã, Azerbaijão, Suécia, Polônia, Bielorússia, Ucrânia, Gana, Burkina Faso,
Nigéria, Gabão, Egito, Angola, Iêmen, Suriname, Guiana, Paraguai, Uruguai,
etc.
Uma possível interpretação da tendência geral observada é que os países que
passaram um longo período com uso excessivo de fertilizantes agora estão
reorientando suas estratégias para a redução do consumo e uma demanda
menor de energia, ao passo que os países “emergentes” e aqueles que ainda
não enfrentaram os efeitos da degradação ambiental e da saúde ainda estão
na curva crescente de consumo, geralmente com subsídios elevados e políticas
autoritárias.
Tendo visto a importância do uso de insumos sintéticos externos nos diversos
países e a tendência atual, a pergunta é: O que sabemos agora sobre os efeitos de
décadas de uso de insumos e mecanização agrícola nos solos? Este será o tema do
próximo segmento.
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Degradação da terra
Falar sobre uma mudança para formas mais viáveis de cultivo envolve
compreender melhor o impacto natural e humano sobre a terra. Os mapas
interativos são uma ferramenta poderosa para compreender a realidade e a
tendência. Neste aspecto a FAO fez um trabalho fantástico nos últimos cinco
anos para expor os dados mundiais mais sofisticados e recentes relacionados à
degradação da terra. Alguns resultados foram apresentados no estudo “O Estado
dos Recursos de Terra e Água do Mundo para a Alimentação e a Agricultura”
(SOLAW - State of the World’s Land and Water Resources for Food and
Agriculture) em 2011, e outros foram desenvolvidos através da “Avaliação da
Degradação do Solo em Zonas Áridas” (LADA -Land Degradation Assessment
in drylands) e no GLADIS (Global Land Degradation Information System),
ainda não publicado. As informações prestadas aqui foram selecionadas apenas
para dar uma noção geral das tendências, visto que estes trabalhos ainda estão
em andamento e os dados ainda estão sendo revisados: “Dados do GLADIS FAO 2011. Dados provisórios, ainda sendo revisados. Não devem ser usados para
fins práticos www.fao.org/nr/lada”.
A degradação do solo ao longo dos anos se tornou uma preocupação crescente.
Um trabalho recente da Comissão Europeia (European Commission DG
ENV, 2010) estima que a gestão inadequada da biodiversidade do solo no
mundo inteiro causa um prejuízo de um trilhão de dólares por ano, e que o
uso de pesticidas causa um prejuízo de mais de oito bilhões de dólares por
ano.
As avaliações globais das terras começaram há 35 anos, porém até agora elas
não conseguiam mostrar onde ocorria a degradação, o impacto nas pessoas e
o custo para os governos e os usuários das terras, e não podiam prever o que
aconteceria se o declínio no solo, na água e na vegetação continuar. O “Estado de
Degradação do Solo Induzida pelo Homem” (GLASOD - Global Assessment of
the status of human induced soil degradation) foi produzido em 1991 pelo Centro
Internacional de Informação e de Referência de Solos (ISRIC), Centro Mundial
de Dados sobre Solos, com mais de 250 cientistas, porém os resultados não foram
atualizados, e mesmo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) teve de usar os
resultados do GLASOD de 1991.
Foi só em 2006, com o lançamento do LADA, que o trabalho de quantificação e
análise da degradação da terra pode ser continuado. O LADA definiu a degradação
da terra como:
A redução da capacidade da terra de prover os bens e os serviços do ecossistema e
garantir suas funções por um período de tempo a seus beneficiários. Os bens do
ecossistema se referem às quantidades absolutas de produtos da terra que tenham
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valor econômico ou social para seres humanos. Eles compreendem produção animal e
vegetal, disponibilidade de terra, e a qualidade e quantidade da água. Os serviços do
ecossistema tratam de características mais qualitativas e seu impacto nos beneficiários
e no meio ambiente. Nenhum destes pode ser definido de maneira simples.
O GLADIS introduziu camadas adicionais que oferecem uma caracterização
mais completa da degradação da terra e descrevem o processo e o status,
tanto da terra degradada quanto da terra em degradação. Os resultados são
visualizados usando gráficos em forma de radar com seis eixos, para cada
um de seis aspectos abrangentes da degradação da terra: biomassa, saúde da
terra, recursos hídricos, biodiversidade, produção econômica e riqueza social
e cultural.
No GLADIS, os processos do ecossistema incluem: manutenção do fluxo de
energia, dissipação, modulação do clima; manutenção do fluxo hidrológico,
ciclo hidrológico, qualidade da água; produtividade biológica, polinização
das plantas; manutenção dos ciclos biogeoquímicos, armazenagem,
ciclos mineral-gás, qualidade água-ar; decomposição, intemperismo,
desenvolvimento-estabilidade do solo, qualidade do solo; manutenção da
diversidade biológica; e absorção, tamponamento, diluição, poluentesxenobióticos detoxificantes.
Os bens do ecossistema incluem: Alimentos; materiais de construção; plantas
medicinais; genes primitivos para plantas e animais domésticos; e água.
Os serviços do ecossistema incluem: Manutenção dos ciclos hidrológicos;
regulação do clima; depuração da água e do ar; manutenção da composição
gasosa da atmosfera; polinização de plantas cultivadas e outras importantes;
geração e manutenção de solos; armazenagem e ciclagem de nutrientes
essenciais; absorção e detoxificação de poluentes; e oferecer beleza, inspiração
e recreação.
Os mapas interativos do GLADIS ainda não foram liberados ao público, uma
vez que ainda é necessária uma verificação real em campo e ainda há trabalhos
em andamento. Mesmo assim, com o devido cuidado por não serem finais, os
mapas oferecem uma boa idéia do status e das tendências e, tomados a esta
altura apenas como indicadores gerais, eles podem proporcionar uma boa visão
da situação. O GLADIS, se levado adiante, representará uma oportunidade
única para um grande salto no conhecimento sobre a degradação da terra no
mundo inteiro.
Alguns mapas selecionados estão incluídos aqui, embora devam ser tomados
como “trabalho em andamento”.
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Poluição do solo devida à agricultura
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Lo status da saúde do solo depende de suas propriedades associadas ao seu uso
efetivo. A tendência da saúde do solo depende de duas pressões principais: a
perda física de massa e estrutura do solo, e seu bem-estar químico (nutrientes,
toxicidades). As substâncias tóxicas no solo advêm de grande quantidade de
insumos e níveis de administração, por exemplo, a toxicidade do cádmio é
relacionada a altas doses de fósforo, o uso de nitrogênio fertilizante em excesso
causa a poluição das águas subterrâneas.

A pressão da mecanização na agricultura
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Compactação geral do solo
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Fonte: F. O. Nachtergaele, M. Petri, R. Biancalani, G. van Lynden, H. vam Velthuizen, 2010. Informações globais sobre a degradação da terra
Sistema (GLADIS) versão 0.5. Um banco de dados para a avaliação da degradação da terra a nível global

A compactação do solo ocorre sob pressão externa e pode criar camadas
impermeáveis. As causas mais comuns são uma grande concentração de pecuária
(climas secos, em torno de pontos de água) e o uso de maquinário pesado,
principalmente na agricultura industrializada.

Níveis de administração
Fator de administração para o mix de colheitas de 2000

© 2009 by FAO e IIASA

Níveis de administração conforme definidos pela FAO em colaboração com
o IIASA. No SOLAW, a FAO define a adequação da terra para a agricultura em
termos da capacidade de atingir produtividades potencialmente atingível para
uma cesta de produtos agrícolas. Segundo a abordagem e o modelo desenvolvido
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pelo IIASA, a taxa de administração é 1 quando as produções correspondem ao
potencial com um nível baixo de insumos. Ela é menor do que 1 quando os níveis
de produção atuais estão abaixo do potencial. E é superior a 1, uma taxa elevada,
quando representa a grande intensidade de atividades agrícolas e, portanto, é
considerada um risco de poluição.
A ilustração da administração ruim é baseada na disponibilidade de nutrientes
no solo (a disponibilidade de nutrientes no solo é um indicador que leva em
consideração a textura do solo, o carbono orgânico no solo, o pH do solo, o total
de bases intercambiáveis) em comparação com a administração geral e os níveis
de insumos. O empobrecimento em nutrientes é devido à erosão do solo e práticas
de administração inadequadas. A figura da administração global destaca índices
baixos de administração na África (exceto Egito e África do Sul), valores em torno
de 1,0 para Rússia e Ucrânia, por volta de 1,5 para grandes produtores como
Austrália e Argentina, quase 2,0 para o Canadá e Estados Unidos, e entre 3 e 4
para sistemas intensivos de produção na Europa.4

Resiliência dos solos

0

1.750

3.500

7.000

Coordinadas Geográficas

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Avaliação do processo de degradação do solo (0 = a pior degradação ou resiliência
muito baixa / 50 = inalterada ou alta resiliência)
O processo de degradação do solo decorre da degradação química e física do solo, e
dá uma noção da resiliência dos solos. Em resumo, no GLADIS, o status da saúde do
solo, avaliado em comparação com a cobertura/uso dominante do solo, mostra que
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4. O índice de administração é estimado por comparação com as produções reduzidas de 2000 (ponderação de preços
internacionais de 2000/2001) com produções potenciais de baixo nível de insumos. Taxas inferiores a 1,0 representam
áreas onde os níveis atuais de produção estão abaixo do seu potencial com baixo nível de insumos e circunstâncias
administrativas. Índices elevados de administração representam grande intensidade de atividades agrícolas, sendo
portanto considerados como um risco de poluição.
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os países no cinturão do Sahel e savanas na África, no centro dos EUA e em alguns
do noroeste da Europa são avaliados mais severamente. O leste do Brasil e a Índia
também estão afetados. Com relação às tendências da saúde do solo, a pios situação
é encontrada nas cordilheiras (Himalaia, Andes, Rochosas, Alpes) e associadas a
áreas agrícolas que são sub-administradas (a maior parte da África, com exceção da
África do Sul) ou super-administradas (a maior parte da Europa Ocidental).

Protecção dos solos
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0,75
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O sexto e último trata do fator de administração. O fator P, ou de proteção, mostra
até que ponto a administração da terra a protege.
No mapa, a parte verde representa as áreas onde a terra está mais protegida.
Quando o solo está desprotegido (chão limpo), o fator P é 1; quando ele está
bem coberto (prado, gramado), portanto quase totalmente protegido, o fator P é
próximo de 0
A visão de todos esses mapas ilustra o fato de que há um grande potencial para
se administrar melhor as terras agrícolas. Tudo indica que a degradação das
terras é uma realidade, tanto em termos de status como tendência, diretamente
relacionada a atividades atrópicas, e que é possível melhorar muito a esse respeito.
O próximo segmento examina uma lógica diferente sendo aplicada à relação com
a natureza, que é a maneira camponesa de fazer a agricultura. Este modo diferente
de coexistência com a natureza tem potencial, em larga escala, para transformar
significativamente o modo como a terra está sendo degradada hoje.
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Resumo
Estamos agora no coração desta obra, no nó górdio. É aqui que as linhas são
amarradas e desamarradas. Aqui se encontra a possibilidade de rediagramar
e reformar de um modo diferente, usando uma outra lógica. Promovendo os
camponeses para o assento do motorista, a posição de comando. Reconectando
nossos neurônios de outra forma e compreendendo que há mais na vida além de
apenas negócios, se bem que há negócios também. Tudo depende da ordem das
coisas. Então é chegada a hora de deixar nossa curiosidade voltar à ingenuidade da
infância e dar uma nova olhada. O que é ser um camponês? Por mais duro, doloroso
e difícil que possa ser, tão humano e humanitário quanto é, neste momento Steven
Pinker em The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011)
nos dá alguma esperança para o futuro. O que há no coração das diferenças entre
camponeses e empresários comerciais? O que é que os camponeses têm que os
empresários não têm e nem sabem nada a respeito? Como se desenvolve o modo
camponês de agricultura? Como se cria valor? Os camponeses estão desaparecendo
ou aumentando, tanto em número como no modo como tocam suas fazendas, no
modo como lidam com o fruto do seu trabalho? Onde eles estão? É isso o que
veremos neste segmento
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As diferenças
A parte anterior foi uma jornada adentro das complexidades de uma densa
floresta. Tendências diferentes mostraram caminhos diferentes, muitas vezes
opostos e contraditórios. Alguns permitiram o desenvolvimento de formas viáveis
de agricultura, com alguns exemplos dos que obtiveram sucesso ao passar por
uma transição (sabendo que há muitos outros dos quais nem ficamos sabendo), e
outros envolvem pesados encargos ao ambiente e às sociedades, e se tornarão cada
vez mais insuportáveis com o aumento dos custos de energia fóssil.
Todavia, o que fica claro é que os pacotes e as receitas prontas deveriam ser uma coisa
do passado. Eles não pertencem mais a este milênio, e nem a visão do mundo que os
criou inicialmente. Caca vez que assistimos a uma transição que dá certo, é porque
formas endógenas de desenvolvimento (definidas como um desenvolvimento
gerado internamente, essencialmente baseado em recursos locais) encontraram um
modo de se manifestar e as comunidades locais assumiram o comando.
A jornada também tratou de olhar para o horizonte e ver, se houvesse uma
tempestade, de onde ela vinha, descobrir que as nuvens podem perfeitamente vir da
concentração, exclusão e controle, mais do que um receio malthusiano do aumento
da população e a resultante pressão sobre os recursos, embora estes também
precisem ser levados em consideração. Isto nos leva de volta ao início deste texto,
aos conceitos errôneos fundamentais e à ótica adotada para perceber o mundo.
Essa parte começa com uma semitautologia:
 não há agricultura sem fazendas;
 não há fazendas sem fazendeiros.
A maior falha do desenvolvimento agrícola, por mais surpreendente que possa
parecer, tem sido a compreensão errônea do que é um fazendeiro. Compreender
os fazendeiros significa entender aqueles que cultivaram a terra durante milênios,
significa compreender os fazendeiros de família, ou camponeses em seu verdadeiro
sentido. Isto significa ter a capacidade para compreender uma lógica diferente da
pura lógica dos negócios; os camponeses fazem negócios, porém eles fazem muito
mais do que isso, e reduzir as fazendas a um simples negócio é uma abordagem
reducionista que esconde a floresta inteira atrás de uma árvore.
A etimologia da palavra “camponês” se refere a alguém que vive no campo,
significando que ele pertence ao campo. Assim o camponês é associado a alguém
arraigado no lugar, preso à história desse lugar; é uma bela palavra que dá uma
dimensão de tempo e espaço à fazenda. Em francês o camponês se chama “paysan”,
e em espanhol é “campesino”, livres das conotações negativas do “peasant” em inglês:
as pessoas que não são fazendeiras elas mesmas se relacionam à atividade através
de seus ancestrais, parentes ou amigos. Os agricultores camponeses praticam a
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agricultura familiar; isso significa que a mão de obra vem da própria família e da
comunidade circunvizinha, costumeiramente numa relação de reciprocidade.
Karen Pedersen, ex-presidente da National Farmers Union no Canadá diz o
seguinte (em Pimbert, 2009):
Camponeses? A língua que usamos muda o tempo todo. Historicamente, éramos
camponeses. Quando isso passou a significar “retrógrados”, passamos a ser
“fazendeiros”. Nos dias de hoje “fazendeiros” tem uma conotação de ineficiência,
e somos intensamente encorajados a ser mais modernos, a nos vermos como
administradores, gente de negócios ou empreendedores capazes de lidar com pedaços
cada vez maiores do território. Bem, eu sou fazendeira, e camponesa também.
Descobri que eu tinha muito mais em comum com os camponeses do que com alguns
de meus vizinhos de agronegócio. Estou recuperando o termo camponês, porque
acho que o pequeno é mais eficiente, é socialmente inteligente e voltado para a
comunidade. Ser um camponês representa o tipo de agricultura e de comunidades
rurais que estamos tentando construir.cccc
E Emiliano Ceros Nava, da UNORCA (Union Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autonomas) no México, acrescenta:
Este debate está na literatura; é uma criação a um nível superior, feita por gente que
sabe mais. No campo não há um debate desses. Continuamos sendo camponeses, é
assim que é.
Os camponeses, acima de tudo, a maneira camponesa de agricultura e como ela
está ressurgindo na forma de paradigma pós-moderno, têm sua descrição no livro
de Jan Douwe van der Ploeg, The New Peasantries –Struggles for Autonomy and
Sustainability in an Era of Empire and Globalization (2009). A discussão teórica
que se segue foi extraída de seu livro.
Muchas teorías se centran en la idea que los campesinos son un obstáculo al cambio,
Os camponeses, acima de tudo, a maneira camponesa de agricultura e como ela
está ressurgindo na forma de paradigma pós-moderno, têm sua descrição no livro
de Jan Douwe van der Ploeg, The New Peasantries –Struggles for Autonomy and
Sustainability in an Era of Empire and Globalization (2009). A discussão teórica que
se segue foi extraída de seu livro.
Em primeiro lugar, é preciso entender que os camponeses são diferentes dos
empreendedores comerciais. A principal razão de ser da agricultura camponesa
é o trabalho e o sustento, não apenas em alimentação, e a produção depende
diretamente de relações sociais. Os camponeses não estão desaparecendo, pelo
contrário, eles estão aumentando; e eles não são pequenos e vulneráveis.
Para explicar o que um camponês ou fazendeiro familiar é (e não o que ele ou ela
não é), tomamos a distinção feita por Van der Ploeg entre três modos de produção:
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camponês, empreendedor comercial e corporativo. Evidentemente, a diferença nem
sempre é nítida, e há uma extensa gama entre a tendência a ser mais orientado para
um camponês e a orientação para o mundo dos negócios, contudo a distinção nos
permite compreender a lógica diferente por trás de um ou outro modo de agricultura.
As pessoas imaginam os camponeses como entidades pequenas e vulneráveis.
Acham que as fazendas corporativas são grandes, e que em algum lugar entre uma
e outra há os empreendedores comerciais que procuram se tornar cada vez maiores.
Estas visões carecem de argumentos. A agricultura corporativa e a comercial podem
ser tão ou até mais vulneráveis quanto a agricultura camponesa, e a diferença não está
no tamanho. A essência da diferença está na maneira como “o social e o material se
ajustam”, em outras palavras, em um conjunto diferente de prioridades e numa visão
diversa da vida. Como já foi mencionado anteriormente, se observar as plantações
de camponeses, verá que elas não se parecem iguais às da agricultura industrial.
Há uma crença de que a maior parte dos alimentos é produzida industrialmente. Na
verdade, é o contrário. A maior parte dos alimentos produzidos vem de camponeses
e é consumida localmente, dentro do limite de 100 milhas (160 km), ou dentro das
fronteiras nacionais. Números conservadores (ETC Group, 2009; IAASTD, 2009;
IFAD, 2009; UNEP, 2011; FAO, 2011, Altieri, 2008, World Watch Institute, 2005;
Science 2020; etc.) dizem que os camponeses produzem 70% dos alimentos do mundo,
e 80% são consumidos localmente (veja referências em www.ag-transition.org).
A ideia de que não há outra opção além da de industrializar mais a produção
para atingir os volumes que possam alimentar uma população humana crescente
é simplesmente mal informada. A realidade é que os volumes estão nas mãos dos
camponeses, e perceber isso pode facilitar uma mudança rumo à criação de ambientes
mais favoráveis. Isto não é fácil, visto que a própria ciência tornou a agricultura
camponesa invisível. Ela criou um modelo ideal de como o empreendedor agrícola
deveria ser, e encobriu o modo como os camponeses funcionam hoje no campo.
As diferenças intrínsecas entre os camponeses e os empreendedores comerciais
são as seguintes:
 A agricultura camponesa se apoia no uso sustentável do capital ecológico. 		
Seu alvo primário é a sobrevivência. Ela incorpora muitas funções além dos 		
alimentos. Sempre que possível, a família é a proprietária ou tem os direitos de uso
da terra e outros meios de produção, e são os membros da família que trabalham
na fazenda. O que é produzido volta para a fazenda e é vendido no mercado.
 A agricultura empreendedora comercial se apoia em capital financeiro e 		
industrial (crédito, insumos e tecnologias industriais). O alvo principal é o l
ucro; a produção que tende para a simplificação e especialização é orientada
para o mercado. Ela se encaixa nos programas estatais de modernização da 		
agricultura.
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 A agricultura corporativa e capitalista segue um modelo de exportação 		
agrícola. Ela se baseia em economia de escala e monoculturas. A força de 		
trabalho é assalariada. A produção é ajustada para a maximização do lucro.
As diferenças fundamentais entre a agricultura camponesa e a agricultura
empreendedora comercial são o grau de autonomia e a relação com a natureza. Os
camponeses evoluem junto com a natureza. Para os empreendedores comerciais,
embora a natureza permaneça como uma matéria prima inevitável, o foco se volta
para reduzir a sua presença; por ter seus caprichos, a natureza é um obstáculo ao
aumento da escala. Os processos produtivos são progressivamente desvinculados
dos ecossistemas. Isto se traduz numa contraprodutividade crescente (desde a
década de 1950 a eficiência do nitrogênio decaiu, a longevidade do gado diminuiu,
o consumo de energia se multiplicou e sua eficiência diminuiu, e a agricultura se
tornou uma atividade produtora de grande quantidade de resíduos).
Uma outra diferença é a qualidade da mão de obra. A qualidade envolve artesanato,
conhecimento local e relacionamentos. Isto representa capital humano no mesmo
sentido em que reflete a capacidade de produzir de maneira endógena. Os
camponeses têm a habilidade para transformar a natureza no sentido de que eles
têm a capacidade de obter resultados grandes e crescentes por objeto de trabalho
(terra, animal); o assim chamado know-how do camponês. Eles usam indicadores
internos (a melhor ração por vaca dependendo do histórico daquela vaca). Em
contraste, a agricultura empreendedora comercial tem padrões de mão de obra e
processos produtivos de acordo com as relações de mercado, usando indicadores
externos (a melhor ração depende do preço do leite e do custo da alimentação).
No modo camponês, o mercado é um ponto de saída, no modo do empreendimento
comercial, o mercado é uma fonte de pedidos de compra. O foco na natureza
administrativa habilidosa não é uma expressão de comportamento não econômico,
e nem de os camponeses não serem empreendedores; pelo contrário, os camponeses
são muito receptivos a novas oportunidades. Eles são empreendedores, criativos
e dedicados. Contudo eles não operam seus negócios como os empreendedores
comerciais. A lógica subjacente é diferente:
 a lógica do camponês é: produção por objeto de trabalho, atenção, dedicação,
autossuficiência, estética da fazenda.
 a lógica do empreendedor comercial é: custo/benefício, margem de lucro, 		
tecnologia, escala, faturamento.
O camponês segue um processo de crescimento passo a passo. Ele busca o aumento
da produção e o valor agregado por unidade de trabalho; financia qualquer
aumento com seus próprios meios tanto quanto possível.
Para o empreendedor comercial, a escala é o comando principal. O aumento da
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escala resulta em diminuição na margem por objeto de trabalho, o que induz uma
necessidade de acelerar o crescimento no nível de fazenda, uma autêntica corrida.
Ele exige as tecnologias mais recentes, e irá reestruturar a fazenda para se adequar
à nova tecnologia. Neste modelo, obter crédito se torna estratégico.
A agricultura camponesa se concentra essencialmente na criação e no cultivo do
valor agregado que, em seu nível máximo, se traduz na criação e desenvolvimento
de riqueza social; portanto, em comparação, a agricultura camponesa contribui
mais para a geração de riqueza social do que a empreendedora e corporativa.
Isto ocorre tanto na Europa como nos países em desenvolvimento. Estudos em
campo cobrindo quatro décadas mostram que a diferença no valor agregado entre
a abordagem camponesa e as abordagens empreendedoras comerciais aumentam
com o passar do tempo, atingindo uma diferença de 56% em 1999.5
Além disso, a agricultura camponesa produz o maior total de valor agregado bruto
(GVA). Isto não se deve apenas ao fato de a produção total por unidade de área ser
maior, mas também porque dentro da agricultura camponesa, o valor agregado
bruto representar uma parte maior do valor bruto produzido. Se a agricultura for
estruturada conforme o modo camponês, não apenas haverá a geração de mais
produção e empregos, porém o modo camponês gera mais renda (conforme
demonstrado em The New Peasantries). Isto se aplica tanto ao setor agrícola em
sua totalidade como aos níveis de renda per capita.
Portanto, a agricultura camponesa (baseada na intensificação da mão de obra)
não corresponde à frequentemente suposta distribuição da pobreza. Há muitos
lugares onde a intensificação em andamento é interrompida, causando a redução
do retorno. Esses fenômenos não são intrínsecos à agricultura camponesa.

Evolução
Eis uma descrição de como a agricultura camponesa evolui:
No mundo inteiro os camponeses trabalham com a natureza de um modo bem
diferente dos empreendedores ou fazendeiros capitalistas. Eles configuram e
reconfiguram os recursos de modo a permitir a continuidade. Num contexto de
relações de dependência, marginalização e privação, eles lutam pela autonomia;
dentro do possível, os recursos são autocontrolados e autogeridos. A co-produção
(ou transformação recíproca) de humanos e a natureza, e a interação com o
mercado, permite a sobrevivência e o fortalecimento dos recursos de apoio. Além
disso, os camponeses costumam se envolver em outras atividades não-agrícolas, e
estas são incorporadas em padrões de cooperação e relacionamentos.
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5. Van der Ploeg estudou os padrões diferenciados de produção e valor agregado em províncias de Parma (Itália) em
1971, 1979 e 1999. Ele demonstrou que em 1971, o valor bruto da produção (GVP) obtido com a abordagem camponesa constituia 15% mais do que o obtido pelo modo empresarial. Em 1979, a diferença era de 36%, e em 1999 chegou a
56%. Isto demonstra claramente que não há um “atraso intrínseco” na agricultura dos camponeses. Também enfatiza
que a visão frequentemente articulada de que os camponeses não são capazes de alimentar o mundo é insensata,
visto que depende do “espaço” de que eles dispõem.
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A co-produção traz o progresso e novas formas de desenvolvimento local. Um ajuste
fino meticuloso, lentamente melhorando a qualidade e a produtividade dos recursos
essenciais, juntamente com uma reconfiguração contínua das relações com o mundo
exterior dá lugar a dois processos entrelaçados: a produção de bens e serviços e a
reprodução. A produção na fazenda não é, como muitos supõem, relacionada ao
consumo da família; ela é relacionada à operação da fazenda como um todo.
A condição do camponês e a agricultura camponesa representam uma passagem
pelo tempo, um processo dinâmico que pode evoluir, dependendo do contexto
social em que estiverem inseridas, em direções distintas, em ritmos diferentes
a por meio de mecanismos distintos. Isto envolve co-produção, padrões de
relacionamento com o mercado que permitam autonomia (flexibilidade, fluidez),
atividade plurivalente, reciprocidade e cooperação.

As características da agricultura camponesa
 agricultura camponesa tende ao cultivo e à produção de tanto valor agregado
quanto for possível; o foco da agricultura empresária comercial 			
é estruturado tanto para o consumo de recursos quanto para o valor agregado,
e o modo capitalista é centralizado nos lucros (valor excedente), mesmo 		
quando ele implicar numa redução no total do valor agregado. Quando as 		
principais condições são as mesmas, o modo camponês resulta em produção
maior;
 uma base de recursos quase sempre limitada;
 intensidade de produção; mão de obra abundante e escassez de objetos de 		
trabalho (terra, animais etc.);
 uma unidade orgânica; a base de recursos não é dividida em elementos 		
opostos e contraditórios (como trabalho e capital, trabalho mental e manual);
Os recursos sociais e materiais disponíveis são de propriedade e controle 		
daqueles diretamente envolvidos no processo da mão de obra;
 trabalho e inovação centralizados; os níveis de intensidade dependem da 		
quantidade e quantidade do trabalho; a importância dos investimentos em 		
trabalho (terraços, sistemas de irrigação, edificações, melhoria 			
da colheita e gado cuidadosamente selecionado etc.), a natureza das 		
tecnologias aplicadas (mais orientadas para habilidades do que mecanizadas) e
a produção de novidades;
 afastamento dos mercados no lado dos insumos, diferenciação no lado dos 		
produtos.
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Valores diferentes da agricultura camponesa
Os recursos da fazenda normalmente referenciados como capital (terras,
animais, edificações, máquinas etc.) não refletem o capital em si, visto que não
são mobilizados no mercado de capitais. Isto significa que não funcionam como
um investimento externo que precisa gerar lucro. Os recursos permitem a alguém
que gere renda e melhore a fazenda, tornando-a um lugar melhor e mais bonito
para se viver. Os recursos disponíveis, especialmente as terras, não funcionam
necessariamente como capital no sentido clássico. Se fosse assim, eles fluiriam
para fora da agricultura. Seu valor está em eles permitirem o cultivo agrícola e, a
longo prazo, poderem ser convertidos em uma aposentadoria para a geração idosa
e em um ponto de partida confortável para a geração jovem que os irá assumir. Isto
representa um processo de conversão socialmente regulado e institucionalmente
fundamentado; uma conversão bem diferente da conversão de capital em lucros
subsequentemente reinvestidos como capital para a obtenção de mais lucros. Na
agricultura camponesa os direitos civis e trabalhistas são tão importantes, se não
mais, que os direitos de propriedade.
Um exemplo interessante da volta ao campo é ilustrado em uma das maiores
comunidades camponesas do Peru, a comunidade de Catacaos.6 Em Catacaos,
a volta ao campo surgiu da mudança das antigas haciendas para cooperativas,
a apropriação da terra e da água, um aumento no número de proprietários
individuais de glebas, e um afastamento da forte integração do mercado. Os valores
compartilhados da comunidade camponesa são enunciados da seguinte forma:
 comunidade autônoma, unida e indestrutível
 governada pela intervenção democrática de todos os seus membros
 todos os membros são iguais em direitos e deveres
 uma comunidade que reconhece o trabalho como a única fonte de renda
 nenhuma exploração de recursos por elementos estranhos
 seguro para o atendimento das necessidades básicas dos membros: habitação, 		
saúde, alimento, educação e emprego
 funciona para as necessidades imediatas e futuras dos jovens
 participa com solidariedade da classe operária do país

Comparação de fazendas
Pesquisas sobre os estilos de agricultura demonstraram que não há uma única
forma (sem nem se falar em melhor forma) de gerar uma renda razoável e um
futuro promissor. Há muitas formas, cada uma delas com sua própria coerência
capaz de trazer bons resultados.
Foi feita uma comparação entre uma abordagem camponesa e outra empresarial
em fazendas leiteiras na Holanda.7
6. New Peasantries, 53
7. New Peasantries, p 137
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Foram comparadas duas fazendas: Uma fazenda de baixo custo e outra de alta
tecnologia. As duas foram projetadas de forma a permitir que uma única pessoa
fizesse todo o trabalho, e de modo que ambas obtivessem uma renda comparável.
Para cumprir esses critérios, a fazenda de baixo custo precisava produzir uma
quota de 400.000 kg de leite, ao passo que a fazenda de alta tecnologia precisava de
uma quota de quase 800.000 kg. A renda por hora de trabalho era de 19,20 euros
na de baixo custo e 16,36 euros na de alta tecnologia. Com a quota holandesa
disponível para leite, haveria espaço para cerca de 13.900 fazendas de leite do tipo
empreendedor de larga escala e, se o estilo camponês predominasse, o número
total seria o dobro disso. Acima disso, o emprego criativo e o valor agregado
adicionais seriam o dobro.
Granja de bajo costo Granja de alta
tecnología
Unidades fuerza de trabajo
1
1
Horas de trabajo/año
2500
2490
Hectáreas de tierra
32
35
Vacas lecheras
53
81
Cantidad de leche por vaca
7547
9673
Producción Total leche (kg)
400.000
783.515
Concentrado por 100 kg -€
3.8
7.5
Costo trabajo/100kg leche- €
13
6.7
Costs ligado a uso tecnología
5.4
7.1
/100 kg
Costo Producción 100kg-€
34.5
34.7
Ingreso/hora-€
19.2
16.36
Fonte: Dados fornecidos pelo Lelystad Centre for Applied Research, Holanda, 2000.
Este estudo levanta duas questões: A primeira é por que os fazendeiros buscam
altos volumes de produção, se podem ganhar o mesmo com 50% desse volume?
A segunda trata do futuro: Sabendo que a margem bruta na fazenda do tipo
empreendimento de alta tecnologia é apenas 50% da margem bruta obtida na
fazenda camponesa de baixo custo, o que aconteceria se, devido à globalização e
desregulamentação, os preços no varejo baixassem significativamente?
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Retorno ao modo camponês
Ironicamente, a lógica da industrialização está empurrando na direção do retorno
à agricultura camponesa. Os preços no varejo estão sendo forçados para baixo
a ponto de introduzir a marginalização e novos padrões de dependência, que
avivam a necessidade de sobrevivência num contexto de privação e dependência.
Essa tendência de retorno ao modo camponês agora é vista tanto no hemisfério
norte como no sul.8 Foi o que ocorreu na Europa ao longo da última década.
Envolveu a busca por mais autonomia e uma expansão da base de recursos. A
reação ao aperto imposto à agricultura no sudeste asiático é níveis extremamente
baixos de remuneração. Em alguns lugares dos Estados Unidos, Brasil, Austrália e
Nova Zelândia, ele está aumentando a escala da agricultura (e assim contribuindo
para aumentar o aperto).
O que se pode observar é que a Europa está passando para uma multifuncionalidade
maior. Os agricultores europeus estão tornando suas fazendas mais agradáveis e
se reconstituindo como novos camponeses, não como os camponeses do passado,
mas como camponeses do início do terceiro milênio. Todavia, o que permanece
inalterado é que as formas atuais do retorno à forma camponesa são pouco
entendidas pela maioria dos cientistas e políticos, o que já vinha ocorrendo desde
priscas eras. Ao mesmo tempo ocorre um processo paralelo em alguns países, com
a eliminação das fazendas pequenas.
O que acontece é que, como reação aos grandes mercados de commodities
controlados por poderosos impérios do setor alimentício, muitos fazendeiros
estão diversificando a sua produção, vendendo produtos em forma de comidas
com indicação de procedência e qualidade. São gerados novos produtos e serviços,
o que cria novos circuitos de mercado. O retorno à terra da agricultura com base
na natureza desempenha um papel fundamental; novas formas de cooperação
estão sendo descobertas e desenvolvidas. Os fazendeiros estão se afastando da
agroindústria, dos bancos e do sistema de especialistas. Trata-se de uma mudança
radical no conceito de que a eficiência da agricultura era função exclusiva da
ciência e seus sistemas associados de especialistas, com pouca ou nenhuma função
para os agricultores.
Começa a haver uma mudança de paradigma que nunca foi claramente articulada
nos níveis institucionais. O motivo disso é que ela vai contra um excesso de
interesses institucionais associados aos processos de modernização anteriores.
Admitir que uma mudança de alcance tão amplo esteja ocorrendo implicitaria em
reconsiderar as posições, os roteiros e as rotinas adotados. Isso também poderia
prejudicar a aura de “estar sempre com a razão” (indispensável para sistemas de
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8. Por exemplo, veja para a Europa , Tras-os-Montes (Dries 2002), Espanha (Guzamn e Martinez Alier (2006), Escócia
Scottish Office (1998), Europa Oriental (Hann 2003) e Burawoy (2007), outras partes da Europa (Ploeg et al 2000 and
Ploeg 2002c), Coldiretti (1990) e Scettri (2001). Para os EUA Joannides et al (2001). Para a América Latina Brasil (MST,
Hammond 1990, Branford e Rocha (2002), Souza Martins (2003) e Cabello Norder (2004), Schüren (2003), visão geral
Feder (1977, 1978), Moçambique Hanlon (2004).
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especialistas e políticas agrárias). A agricultura europeia está passando por um
processo de transição amplo, complexo e ainda inacabado que avança em várias
dimensões distintas.
A maior autonomia se materializa numa criação renovada da base de recursos da
fazenda: ela é ampliada e diversificada. Isso também implica no redescobrimento
de recursos mais ou menos esquecidos. Bons exemplos são o esterco e a vida
do solo. A mão de obra volta a ser um recurso central, tanto qualitativa como
quantitativamente. O trabalho sob medida (a agricultura em forma de linha de
montagem) que surgiu durante a era da modernização é substituído por outras
formas de trabalho que permitem uma visão mais geral, flexibilidade, qualidade,
e uma tensão muito menor. As mudanças tendem a ampliar o valor agregado. As
mesmas mudanças estão reconectando a agricultura à sociedade e à natureza.
Enquanto o modelo da agricultura de empreendimento comercial só contribui
para o aprofundamento da crise agrária atual, a volta ao modo camponês tem o
potencial de fechar muitos abismos que foram criados nesse tempo.
A transição em curso tem alguns aspectos específicos que apontam para sua natureza
camponesa. Ela não é governada por nenhum ponto de controle centralizado; ela
é endógena e um tanto anárquica. Ela não oferece uma solução global para uma
gama de situações e problemas locais variados, contudo evolui como uma variedade
crescente de soluções locais diversificadas para um problema geral (ou seja, o aperto
na agricultura). E finalmente ela não avança como um megaprojeto, mas como uma
grande variedade de passos interligados (que cada vez mais crescem no tempo e no
espaço), que juntos forma, de um modo constantemente flutuante, a plenitude da
enorme mudança que está transformando a agricultura no campo.
Este tipo de volta ao modo camponês não é um retorno ao passado, é a obra dos
camponeses do terceiro milênio. Sua importância vai muito além de uma simples
mudança no panorama. Contudo é difícil entender uma realidade cada vez mais
reformulada de uma maneira mais camponesa com ferramentas e conceitos
que pertencem a uma agricultura empreendedora comercial, e nem as políticas
agrárias irão funcionar se elas forem baseadas na compreensão errônea citada
anteriormente aqui.

Os camponeses em números
Paradoxalmente, a importância das fazendas familiares e da onda de volta à
agricultura camponesa em nível mundial, apesar de sua grande relevância,
não é bem conhecida. As fazendas em pequena escala costumam ficar fora do
campo de visão do censo agrícola. O fato de propriedades muito pequenas serem
excluídas das estatísticas não reflete a sua importância, o que por sua vez impede
o desenvolvimento de políticas que possam apoiá-las.
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Uma característica importante da agricultura camponesa é o trabalho da família. O
último censo da FAO revela que, no mundo inteiro, 250 milhões de propriedades
em 57 países (metade das propriedades relatadas no censo) empregaram 22 milhões
de trabalhadores, o que é menos de um trabalhador para cada 10 propriedades.
A contratação de operários, salvo na produção agrícola industrial, é a exceção.
Por outro lado, o censo relata que as fazendas continuam sendo uma grande
fonte de emprego na agricultura para membros da família, com 228 milhões de
propriedades empregando 588 milhões de familiares, com uma média de 2,58
membros da família trabalhando na propriedade agrícola. A China informou
519 milhões de membros da família engajados na agricultura em 193 milhões de
propriedades com 800 milhões de pessoas, uma média de 2,7 membros da família
por fazenda (cada família sendo composta de 4 pessoas).
Tendo em vista a falta de estatísticas que registrem especificamente a importância
dos camponeses com critérios internacionalmente consensados, foi feita uma
análise para esta obra com base no tamanho da fazenda usando os dados mais
recentes disponíveis do Censo Agrícola Mundial da FAO em 2000 (1995-2005).
Isto foi feito primeiramente para avaliar a porcentagem de fazendas com menos
de 2 ha existentes no mundo, comparadas ao total de fazendas, e em segundo lugar
para avaliar a tendência do aumento na redução da quantidade do número dessas
pequenas fazendas, tomando os dados dos três últimos censos agrícolas (desde
1970), para analisar se os camponeses estão desaparecendo ou se, pelo contrário,
estão aumentando, e onde. Os resultados em porcentagem e tendências, para os
países em que há dados disponíveis, são apresentados nos dois mapas a seguir
(vide Tabelas no Anexo).
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Ao todo, nos 84 países envolvidos, o número de pequenas fazendas chega
a 436 milhões, o que representa 83% das fazendas do mundo.9 É um número
extremamente elevado, que reflete claramente a importância do número de
pequenas fazendas no mundo inteiro.
Não é de surpreender que o mapa mostre as maiores porcentagens na Ásia com
a China (98%), Vietnã (95%), Nepal (92%), Indonésia (89%), Índia (82%), Laos
(73%) e as Filipinas (68%).
Porcentagens elevadas também se encontram na África com Lesoto (98%), seguido
do Egito (95%), Cabo Verde (89%), Etiópia (87%), Moçambique (84%) e o Iêmen
(84%).
Na América Latina e no Caribe as maiores porcentagens aparecem no Panamá
(90%), seguido da Guatemala (89%) e a Guiana Francesa (56%).
Na Europa, a Itália apresenta uma porcentagem de 17%, Portugal 66% e a Polônia
51%, enquanto no outro extremo da escala, com porcentagens muito baixas,
encontramos a Dinamarca (1,7%), Irlanda, Finlândia, Suécia, Letônia, Noruega,
Lituânia e Alemanha (8%).
É interessante observar que Estados Unidos, Reino Unido, França, Países Baixos,
Chile, Venezuela, Nicarágua, Brasil, Bélgica, Nova Zelândia, Áustria, Luxemburgo
e Uruguai estão todos dentro da mesma faixa de 10% a 25%. No caso dos Estados
Unidos, Nova Zelândia e Uruguai, os dados foram tomados para fazendas menores
do que 5 ha, por não haver informações sobre fazendas menores do que 2 ha.
9. Baseado no número da IAASTD de 525 milhões de fazendas
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PORCENTAGEM DE FAZENDAS PEQUENAS
TENDÊNCIA 1970-2000

CENSO AGRÍCOLA MUNDIAL (1970-2005)

AUMENTO MUITO GRANDE
AUMENTO GRANDE
AUMENTO
NÃO HÁ DADOS
DIMINUIÇÃO
GRANDE DIMINUIÇÃO

FONTE : MATERIAL ORIGINAL PARA ESTA PUBLICAÇÃO - DADOS DA FAO

Para fazer este mapa sobre as tendências das pequenas fazendas, os dados foram
obtidos no Censo Agrícola Mundial entre 1968 e 2005, com os dados disponíveis
para esse período tendo sido encontrados em 36 países (25% das fazendas do
mundo), que são os coloridos no mapa.
Nos 36 países, o que observamos é que em metade deles houve uma tendência
crescente do número de pequenas fazendas, ao passo que na outra metade esses
números diminuíram. O aumento nos países em questão é maior do que o esperado,
e em alguns países o aumento de pequenas fazendas chega a surpreender. Nos países
onde o número de pequenas fazendas diminuiu, as porcentagens muitas vezes são
inferiores às esperadas. Na verdade, o número de pequenas fazendas no mundo inteiro
não está diminuindo na tendência frequentemente descrita, e não está decrescendo de
forma alguma, pelo contrário, está aumentando em grandes áreas do mundo.
De um modo geral, ao longo das três décadas de 1970 a 2000, o número de pequenas
fazendas foi de 66 milhões para 126 milhões, um aumento de 91%. Este aumento reflete
a importância das pequenas fazendas e o seu papel em proporcionar um meio de vida
para centenas de milhões de pessoas, embora em muitos casos a pequena dimensão
das fazendas se torne uma limitação para produzir o suficiente para a família.
O maior aumento na quantidade de pequenas fazendas pode ser observado na
Samoa Americana, Panamá, Paquistão, Filipinas e Etiópia, onde o aumento no
número de pequenas fazendas supera os 150%. Em Lesoto, Nepal, Índia, Tailândia
e na Guiana Francesa, a faixa de aumento está entre 70% e 150%.
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A surpresa está em notar um aumento de até 25% no número de pequenas fazendas
desde 1970 em países como Estados Unidos, Reino Unido, e observar o mesmo
aumento no Brasil, Ilhas Virgens, Santa Lúcia e Chipre.
Por outro lado, surgem decréscimos de até 31% na Turquia, Porto Rico, Itália,
Grécia e Espanha; e diminuições ainda mais fortes, de até 50% em Portugal, Países
Baixos, França, Áustria, Luxemburgo, Alemanha, Noruega, Bélgica, Dinamarca,
Irlanda, Ilha da Reunião, Guam e Finlândia.

Movimentos e organizações que falam de camponeses
Quem fala dos camponeses? Os próprios camponeses. A última década assistiu ao
crescimento e fortalecimento dos maiores movimentos camponeses do mundo (La
Via Campesina, ROPPA10 , PROPAC 11 etc). Cada vez mais, a palavra camponês
está sendo reabilitada pelos próprios camponeses. O nascimento dos movimentos
camponeses e o conceito da soberania dos alimentos está bem descrito na
literatura (Rosset, 2010; Silliprandi, 2011, Desmarais, 2007; Holt-Giménez, 2012;
Nyéléni, 2007; IPC Food Sovereignty, Windfuhr e Jansen, 2005; etc.). Eles estão
transformando profundamente o panorama agrícola e invertendo a estrutura do
poder, inclusive com o despertar de uma identidade da “mulher do campo” que está
ficando politizada. Diversos autores também escreveram sobre a importância das
organizações locais (Pimbert, 2009; Gunderson, et al., 1995; Borrini-Feyerabend,
et al., 2007) e as plataformas que reúnem os participantes (cooperativas, escolas de
campo para agricultores, pastorais, grupos de fazendeiros e usuários etc.).
Na sua tese sobre o nascimento e a evolução da La Via Campesina, Rosset e
Martinez destacam:
Há muito tempo analistas predisseram a extinção dos camponeses com consequência
inevitável da invasão da agricultura pelo capitalismo (...). Mesmo assim, as
comunidades de camponeses não só se recusaram a desaparecer (…), mas nos últimos
anos os camponeses se organizaram numa maneira sofisticada e internacional de
reagir à fase neoliberal do capitalismo recente (…) Durante os últimos 20 a 30 anos nas
áreas rurais do mundo, à medida que as políticas econômicas neoliberais começaram
a reduzir, e em muitos casos eliminar, as instituições que apoiavam os camponeses
e a agricultura familiar, a legitimidade das políticas governamentais nacionais, dos
partidos políticos e das instituições financeiras internacionais sofreu erosão aos olhos
dos camponeses e agricultores familiares. A reivindicação de seus direitos e outras
exigências de mudança pela população rural, como a asserção do direito à terra, o
direito de o povo rural produzir, e o direito de continuar existindo como tal, foram os
pontos de união entre os camponeses do mundo inteiro (...) camponeses e agricultores
familiares conseguiram formar um movimento estruturado, representativo e legítimo,
com uma identidade comum, que unifica a sua luta em cinco continentes.
10. Rede de organizações de camponeses e produtores da África Ocidental (Réseau des Organisations Paysannes et de
Production de l’Afrique de l’Ouest)
11. Plataforma regional de organizações camponesas da África Central (Plateforme Régionale des Organisations
Paysannes d’Afrique Centrale)
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As políticas
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PARTE IV - TRANSIÇÃO
Resumo
Transições são caprichosas e difíceis de domar. Elas contêm elementos de surpresa
e forçam as pessoas a lidar com o inesperado; daí a necessidade de envolvimento
ativo e da diversidade de ingredientes, para assegurar que elas consigam seguir
suas próprias trajetórias específicas. Os camponeses muitas vezes gostariam de
fazer mais e de uma forma diferente, mas eles são restringidos; como liberar aquele
potencial reprimido, as habilidades ilimitadas “à disposição” que permanecem
ociosas? Propõem-se doze passos. Eles não são incrementais e nem estão em
ordem, porém seguem um processo reiterativo. A estrutura proposta pode ser
visualizada como um quadro para o qual se prepara apenas a moldura, e a pintura
em si é deixada em branco para cada comunidade local pintar e misturar as cores
como quiser. A estrutura circundante, todavia, é cuidadosamente projetada, com
funções e responsabilidades claras para os diversos envolvidos. Em outras palavras,
a moldura que envolve este centro de possibilidades conterá os valores, os princípios
e as condições que possam permitir o surgimento do desenvolvimento endógeno,
até que ele se torne autopropelente. Sugere-se uma plataforma de transição com as
ferramentas e os mecanismos capazes de torná-la atraente para as gerações mais
jovens se dedicarem à criação dos alimentos e serviços relacionados à natureza.
Aqueles que puderem fazer a transição crescer em escala são mencionados dentro
da matriz dos atuadores no desenvolvimento agrícola, e o mesmo ocorrerá com as
políticas habilitantes que possam permitir a existência dos camponeses no terceiro
milênio, em outras palavras, a existência de paisagens, alimentos e o bem estar das
sociedades humanas.
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Passos para uma transição
Uma transição é um processo ou um período de mudança de um estado ou
condição para outro. A palavra vem de transitar, atravessar. O propósito aqui é
expor a possibilidade de um caminho atravessar uma ponte, das insustentáveis
práticas agrícolas atuais para terras mais viáveis e estimular um debate mais
aprofundado. Este segmento trata de doze passos propostos para um processo
de transição. Os passos não se sucedem necessariamente, visto que não há uma
sequência predefinida, todavia há uma reiteração contínua entre eles
As transições ocorrem em múltiplas camadas, múltiplos níveis, múltiplas funções,
múltiplas dimensões e múltiplas etapas.
O centro do processo de transição é a criação de novas ligações e novos padrões
entre as pessoas, instituições e recursos que, até então, ficavam isolados. É por isso
que o diálogo e a consulta democrática são importantes. As transições, acima de
tudo, tratam da criação e da exploração dessas novas conexões.
Para seguir estes passos é preciso atender a algumas condições: para uma transição
se concretizar, os direitos básicos precisam ser reconhecidos, o acesso a um mercado
externo precisa se tornar possível, e os fazendeiros precisam contar com os meios
básicos para produzir. Então uma transição poderá ocorrer, e quando ela tiver sucesso,
irá se tornar autopropulsora e atravessará as fases progressivas mais complexas.
Também é importante saber que nas transições há períodos de confusão e a
construção de tecnologia provisórias que podem parecer irracionais à primeira
vista (“monstruosidades”), porém são elas que facultam a passagem suave de
uma fase a outra até que surja uma forma mais adequada. Outra característica
das transições é que elas muitas vezes precisam de gente que facilite a interface de
contato e ajude as coisas a acontecerem, à medida que se sentem comprometidos
e alinhados com a meta comum.
Os doze passos apresentados aqui constituem a estrutura para esta transição
se materializar. A abordagem usual à construção de uma estrutura é preencher
quadros. Neste caso a abordagem será diferente. A ideia é deixar os quadros
propositalmente vazios. Mantê-los vazios para deixar um espaço livre onde
todos os futuros sejam possíveis. Simbolicamente, a estrutura proposta pode ser
visualizada como um quadro para o qual se prepara apenas a moldura, e a pintura
em si é deixada em branco para cada comunidade local pintar e misturar as cores
como quiser. A estrutura circundante, todavia, é cuidadosamente projetada, com
funções e responsabilidades claras para os diversos envolvidos: organizações
de fazendeiros, cooperativas regionais, criadores de políticas, líderes políticos,
investidores, corporações, cientistas, grupos de cidadãos, empresas e muitos
outros. Em outras palavras, a moldura que envolve este centro de possibilidades
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conterá os valores, os princípios e as condições que possam permitir o surgimento
do desenvolvimento endógeno (definido como um desenvolvimento gerado por si
mesmo e essencialmente baseado em recursos locais).
Os espaços livres para a autonomia são abertos voluntariamente e deixados para
que a engenhosidade daqueles que decidem reformule seus recursos com o objetivo
de transformar uma sombria realidade em uma dinâmica em florescimento.
Evidentemente, este não é um caminho fácil de trilhar, e não se passa por ele sem
lutas e batalhas, porém eles está vivo; ele traz a vida de volta. A resignação e a
comiseração podem ceder espaço para o questionamento, a revisão, tentativa e erro,
e a criatividade. Provavelmente caótico e intermitente no início, ele pode encontrar
seu próprio ritmo se for guiado por visões confluentes a muito longo prazo definidas
pela e para a comunidade. Quando os relacionamentos são reconstruídos, quando
as ligações são recuperadas, quando os recursos são reavaliados sob uma ótica
diferente, quando o alcance além dos limites permite que a inovação flua e que
surjam novidades, o espaço para pensar, crescer e prosperar volta a existir.
O processo mais triste de se ver é a lenta e irreversível decadência de territórios
e regiões inteiras anteriormente privilegiadas com paisagens de grande beleza
estética, caindo nas mãos de poderes controladores externos que ditam forma,
tamanho, qualidade, entrega e preço de grandes e monótonas quantidades de
commodities aprisionados em processos rigorosamente regulamentados, sendo
entregues em lugares distantes a pontos de venda impessoais e plastificados.
Neste contexto é difícil imaginar o encontro de um consumidor anônimo com o
prazer e as delícias das comidas. Quando as relações humanas estão ausentes e o
consumidor perde o conhecimento sobre o que está comendo e de onde isso veio,
o prazer se esvai. Territórios inteiros perdem a sua identidade desta forma, e esta
é a tragédia dos nossos tempos. O patrimônio não é utilizado, as pessoas ficam
desempregadas e, embora saibamos que isto não é uma fatalidade, não deve ser
este o caso, e muito pode ser produzido de outra forma. A questão é como liberar
essas forças e esse potencial.
Aprendemos com as intervenções desenvolvimentistas da década passada que um
único plano mestre para tudo não funciona, e nem uma solução imposta de cima. O
que precisa ser feito é libertar as capacidades produtivas, a imaginação e a vontade
de progredir de quem vive no campo. Isto significa que não precisamos começar
da estaca zero, e também não precisamos começar por toda parte de uma só vez.
Devido a diversos motivos (ecossistemas diferentes, organizações sociais diferentes
etc.), alguns lugares começam a transição antes dos outros. Estes são os lugares que
podem ser convertidos em verdadeiros laboratórios para o progresso, especialmente
quando houver disponibilidade de recursos externos. Uma vez obtido o sucesso
nesses lugares promissores, a atenção se volta para como facilitar e estender isso
a áreas maiores. A facilitação significa que, em lugar de bloquear esses potenciais
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ilimitados intrínsecos, o propósito será oferecer os meios e as ferramentas necessárias
para acompanhar essas diversas transições em diferentes etapas.
Um mecanismo pró-camponês que possa acompanhar positivamente as transições
poderia ser imaginado, porém ainda não foi inventado, embora saibamos que é aí onde
existe o valor e um vasto potencial para a geração de riqueza. Em nenhum lugar ainda
houve uma plataforma de transição criada especificamente para imaginar, inventar,
construir e dar acesso a ferramentas e mecanismos do terceiro milênio especificamente
dirigidos a camponeses. O conhecimento jurídico e as ferramentas financeiras, além de
muitas outras coisas, ainda faltam ser inventados para completar o potencial ilimitado
das comunidades de camponeses, não só na zona rural, mas também ao redor das
cidades. Ferramentas e mecanismos capazes de tornar atraente para as gerações mais
jovens se dedicarem à criação dos alimentos e serviços relacionados à natureza.
CONVERSA LOCAL

NEGOCIAÇÃO

CRIAÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES
REPADRONIZAÇÃO

SURGIMENTO

C O N S U LTA D E M O C R Á T I C A
FERRAMENTAS FINANCEIRAS

FERRAMENTAS JURÍDICAS

VALORES COMPARTILHADOS

DISTRIBUCCIÓN DE RIQUEZAS

PERMEABILIDADE E SINERGIAS

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO
PLATAFORMA PRÓ-CAMPONESES

MAPEAMENTO DOS RECURSOS

EXPLORAÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS

Os passos
Estes passos foram tirados de processos de mudança da vida real que já ocorrem
em muitos lugares do mundo. Para facilitar sua compreensão, foi escolhido um
exemplo concreto aqui (em itálico), os bosques do norte da Frísia (NFW) na
Holanda (mencionados anteriormente como ilhas de padrões viáveis, como um
exemplo de transição), para ilustrar cada passo, entendendo-se que os princípios
propostos podem ser aplicados no mundo inteiro.
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1. Conversa local
O processo começa no chão, no nível das comunidades. Ele corresponde à
necessidade que se sente de mudança, seja porque a situação se tornou insuportável,
geralmente devido a pressões externas, seja por uma degradação maior dos
recursos e da qualidade de vida dentro deles, ou às vezes devido a uma crença
crescente de que as coisas poderiam ser feitas muito melhor. As características
nas regiões e nos países diferem muito, porém a mecânica e a dinâmica são
semelhantes. A mobilização começa no chão, originada por vários propósitos,
quando algumas pessoas, homens e mulheres, coalescem em torno da abertura de
novas oportunidades; todas elas envolvendo a busca por uma melhor qualidade de
vida, seja no ambiente rural ou urbano. No contexto agrícola, o propósito é trazer
de volta condições aceitáveis de produção ligadas aos direitos básicos sociais e
trabalhistas, juntamente com os direitos de acesso. Juntamente com o processo, o
acesso a ferramentas específicas pode ser facilitado por uma plataforma aberta que
sustente as premissas da mudança rumo a formas diversificadas de existência. Isto
se aplica particularmente quando as pessoas acham que podem se sair melhor e
traduzem isso em propostas incentivadas por aqueles que se identificam com seu
propósito.
Nos NFW, durante a década de 1990 foi implantada uma lei (sobre a amônia
e a produção animal) para proteger a natureza da chuva ácida. A nova
regulamentação implicava em congelar a atividade agrícola no panorama de
sebes. A proposta causou bastante revolta na região. O argumento era que os
fazendeiros haviam criado as sebes e sempre cuidaram delas. A mobilização
começou, e os fazendeiros iniciaram o desenvolvimento de uma proposta
alternativa.

2. Mapeamento dos recursos
Olhar ao redor com uma nova visão nos permitirá mapear as oportunidades e
as limitações de maneira diferente. O reenquadramento dos recursos existentes
pode transformar as fontes de poluição e transtorno em recursos que possam ser
realimentados ao ciclo de produção. Além de mapear os recursos, o mapeamento
do território é uma ferramenta amplamente usada, que oferece uma poderosa
projeção para o futuro, expondo visualmente como poderia ser, e um exercício
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que une em torno de uma visão comum. Abordagens comparativas que exploram a
heterogeneidade e comparam em termos qualitativos e quantitativos o modo como
os recursos são utilizados em diferentes formas de agricultura (ou seja, industrial x
agroecológica) muitas vezes abrem os olhos daqueles que estão revendo a situação
sob um novo prisma.
A prefeitura prometeu não declarar as sebes como elementos sensíveis à chuva
ácida em troca da promessa dos fazendeiros de manter e proteger as sebes, lagoas,
carreiras de amieiros e as estradas de terra da região. Desta forma, a disposição
dos fazendeiros para manter e desenvolver os elementos naturais surgiu como
um recurso importante. Consequentemente, seis associações foram criadas com
esse propósito, e elas assumiram a responsabilidade de cuidar da paisagem, da
natureza e da biodiversidade. Assim os objetivos do governo foram garantidos,
contudo de maneira mais adequada.

3. Exploração de novas práticas
As ferramentas pós-modernas para os camponeses, diferentes daquelas
desenvolvidas no paradigma da modernização, ainda estão por ser inventadas.
Muitas práticas viáveis existem em diversas partes do mundo, todavia novas
ferramentas precisam ser inventadas para uni-las e levá-las adiante (por exemplo,
existem padrões sofisticados de interculturas e culturas mistas em muitos lugares
do mundo, agora estão sendo realizadas experiências em algumas áreas, tais como
cereais e até verduras em pastagens como cultura permanente, porém elas não
são amplamente divulgadas). Aqui há um novo campo a ser explorado. O acesso
e o compartilhamento de conhecimentos e serviços poderia ser facilitado por
plataformas virtuais capazes de reunir diversas formas de conectividade envolvendo
um Skype-camponês, um Wiki-camponês e um Google-para-camponeses, além
de muitos outros ainda por serem imaginados, que poderiam ser entrelaçados à
trama local e ao conhecimento empírico, misturando conhecimentos objetivos
e subjetivos para obter novas formas de conhecimento aplicado. O propósito é
abrir as possibilidades da tecnologia a serviço das comunidades e não o contrário,
assim facilitando independência, autonomia e autodeterminação. O acesso livre
à profundidade e amplitude de milênios de conhecimentos acumulados sobre a
agricultura, com a devida proteção contra a apropriação de conhecimentos, pode
ser um modo de colocar a sabedoria acumulada a serviço dos camponeses para
testes e adaptação aos diversos ambientes, em reação aos caprichos meteorológicos
e climáticos.
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Ferramentas de conhecimento
A ideia é construir bolsões diversificados de conhecimentos facilmente acessíveis
em várias formas que permitam a abertura e a expansão de possibilidades em nível
local, beneficiando-se dos sucessos e dos fracassos em outros lugares.
Isto iria:
 reduzir o isolamento dos fazendeiros e a sua colocação à margem do progresso,
eliminando a noção de serem antiquados
 promover o orgulho e o reconhecimento aos grandes artesãos de nossos alimentos
 abrir o leque de possibilidades
 melhorar a capacidade de lidar com mudanças
Isto pode levar a toda sorte de aplicações, como a troca e distribuição de diversas
sementes para os camponeses as testarem em suas próprias terras etc. As novas
ideias podem ser testadas em espaços de transição, nichos estratégicos, que seriam
os locais físicos para fazer experiências.
Várias novidades foram desenvolvidas e testadas para a manutenção das
carreiras de amieiros1, que posteriormente se tornaram os ingredientes para
o programa nacional de gestão da natureza pelos fazendeiros. As associações
projetaram uma máquina ecológica para a distribuição do esterco (adequada
a pequenos campos cercados de carreiras de amieiros e sebes) e teve sucesso em
engajar quase todos os fazendeiros locais na gestão do sistema de contabilidade
de nutrientes.
___________

1. Os amieiros são árvores características da região. Suas carreiras são portadores importantes da biodiversidade.
Foram plantadas por fazendeiros, desde épocas remotas até os dias de hoje, para criar divisas entre diversos lotes
e evitar a fuga de animais.

4. Consulta democrática
A conversa inicial, o mapeamento dos recursos e a exploração dos conhecimentos
internos e externos (tanto subjetivos como objetivos) por um pequeno grupo
de pessoas motivadas de dentro da comunidade, em seguida se transformarão à
medida que o ímpeto crescer para um processo de consulta mais estruturado que
envolva participantes locais e externos. Uma consulta democrática pode ocorrer
com a possibilidade de fazer uma coalizão que seja inclusiva e representativa, e que
interesse a todas as partes envolvidas, que irá então atrair participantes externos
dispostos a apoiá-la.
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Os fazendeiros formaram a primeira associação para a manutenção das sebes
etc. na primavera de 1992. Então mais uma foi formada no outono do mesmo
ano, e depois mais quatro nos municípios vizinhos. Juntas, no decorrer de 2002,
essas seis associações e cooperativas criaram a cooperativa geral dos NFW.
Esta cooperativa agora participa ativamente dos debates regionais e, até às
vezes nacionais, sobre o futuro da agricultura. Ao mesmo tempo, ela organiza
democraticamente muitas atividades na sua região.

5. Reformulação dos padrões
Esta é a hora de se envolver com a redefinição dos objetivos a longo prazo,
reorganizar ou reformular os recursos de forma diferente para construir uma nova
série de ligações que facilite a conversão da dinâmica local em uma nova lógica
reformulada. Este é um processo reiterativo que vai e vem ao mesmo tempo em
que o panorama e os relacionamentos se transformam.
Duas modificações importantes nas fazendas de leite participantes foram
estratégicas para obter um progresso ambiental eficaz: o uso de fertilizantes
químicos foi substancialmente reduzido, e os efluentes foram convertidos em
esterco de boa qualidade. Em poucos anos, as curvas da perda de nitrogênio por
hectare mudaram completamente. A perda média por ha baixou de 346 kg/ha
em 1996 para 150 kg/ha em 2002. Os NFW também se envolveram com uma
série de atividades para manter e melhorar a natureza e, como resultado, foi
possível obter melhorias qualitativas de paisagem e biodiversidade muito acima
das que poderiam ser obtidas em unidades de produção isoladas. A coleta,
análise e compreensão de dados sobre a natureza, a paisagem e o ambiente
se tornaram um grande programa de pesquisa executado em conjunto por
fazendeiros e cientistas. Este programa deslocou vários limites entre a ciência e
a prática, e transformou vários limites dentro da ciência em si, enquanto criava
novos controles para a autorregulamentação local.
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6. Valores compartilhados
À medida que a quantidade de pessoas comprometidas aumentava, chegou a hora
de consolidar os vínculos à coalizão com a elaboração dos valores compartilhados
(a ética consensada a ser respeitada por todos) e os princípios comuns (refletindo
as principais crenças e a nova filosofia do grupo). Esses valores compartilhados
e princípios comuns ajudam a ligar as pessoas e a fortalecer a construção de um
futuro promissor e a geração de novas alternativas que irão unir as pessoas. Diversas
formas de cooperação serão criadas, com níveis de envolvimento variáveis, capazes
de formar níveis mais elevados de agregação (organização social).
Depois de muitas rodadas de consulta, a cooperativa dos NFW formulou uma
declaração de missão. Ela enumera dez valores compartilhados que refletem
a história da região e da cooperativa. Eles também refletem os interesses,
as possibilidades e a ambição emancipatória de seu povo. Eles envolvem a
comunidade, a união entre o homem e a terra, cultivando com cuidado, os
direitos de cada um, melhoria do desempenho, confiabilidade, progresso lento
porém incessante, não estar sozinho e cuidar do futuro, com prazer e alegria.

7. Negociação
No processo, aqueles que lideram a mudança se deparam com relações de poder
desigual. Uma delas é o acesso aos recursos. A chave está no fortalecimento das
organizações e movimentos sociais dos fazendeiros. Além disso, novas ferramentas
para apoiar as comunidades de camponeses seriam bem vindas. Ferramentas ou
mecanismos que possam apoiar o processo de negociação. Desta forma, a segunda
ferramenta essencial aqui é o apoio jurídico às comunidades que não estiverem
em posição de recuperar a autonomia e seus direitos. Uma possibilidade de
uma ferramenta ainda por ser inventada seria algo que facilitasse o acesso a um
pacote de serviços, particularmente assistência jurídica. Poderia se buscar uma
abordagem semelhante à do grupo dos Idosos (reunido por Nelson Mandela em
2007, incluindo Desmond Tutu, Mary Robinson etc.). Em lugar de ex-presidentes
e líderes políticos, poderia haver um grupo de advogados famosos a serviço das
comunidades de camponeses, que pudessem intervir em casos específicos de
litígio.

83

PARTE IV - TRANSIÇÃO

Ferramentas financeiras
A criação de um grupo de advogados capazes de estruturar uma entidade que
pudesse oferecer aconselhamento e apoio jurídico gratuito às comunidades que
lutam por seus direitos. Isso pode ser feito em colaboração direta com as entidades
da ONU que tenham conhecimentos e acesso a informações a leis específicas e
diversos instrumentos legais no mundo inteiro.
Os primeiros dois núcleos envolveram negociações difíceis: as expectativas dos
fazendeiros participantes e as instituições à sua volta precisavam ser alinhadas.
Era preciso construir uma sólida base contratual sem que uma das partes ficasse
preocupada com a possibilidade de ser vítima de qualquer comportamento
oportunista da outra. A base efetiva das cooperativas tomou mais forma quando
um contrato foi assinado pelo então ministro da agricultura. As cooperativas
obtiveram isenções de exigências legais (como a injeção de efluentes no subsolo)
e espaço para grandes programas, além de uma nova trajetória dos camponeses
rumo à sustentabilidade.

8. Criação de novas ligações
A abertura de novas oportunidades resultará na criação de novos links. Arranjos
inovadores podem ser testados e depois ampliados. Uma vez formadas as novas
ligações, por sua vez, elas trarão novas oportunidades e desafios, destacando novas
formas de usar e compartilhar recursos, que precisam ser discutidas. Serão criadas
plataformas de discussão, e estas evoluirão de modo a permitir confronto, alianças,
argumentação, escolha, e interação e intercâmbio mútuos.
À medida que as ideias que emergem se tornarem mais convincentes, por
exemplo, dispositivos de economia de energia ou o uso de energia renovável, ou
a busca por uma menor dependência de insumos externos ou o uso de produtos
não-sintéticos, ou mesmo atividades que podem ter ou não relação direta com a
agricultura, como processamento em pequena escala, indústrias locais, prestação
de serviços, mercados locais, produtos artesanais, atividades de lazer, como agro
e ecoturismo, cultivo em coberturas nas cidades, produtos novos de qualidade,
produtos novos frescos etc., poderá surgir a necessidade de investimentos.
Isto de forma alguma se parecerá com projetos padronizados, ajuda
condescendente, abordagem paternalista de agências de desenvolvimento, nem
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pacotes milagrosos criados por sistemas especializados em ambiente controlado.
Dentro desta estrutura, os investimentos irão além das formas clássicas de ajuda
que criam dependência. Serão investimentos que resultarão na criação de novas
riquezas, e com as quais muitas populações rurais irão se comprometer. Em
resumo, investimentos do mundo real, com responsabilidades reais, levando a
transparência e regulamentação.
Ferramentas financeiras
É aqui que surge a necessidade de novas ferramentas: a necessidade de instrumentos
financeiros. Os instrumentos financeiros ainda estão para ser inventados nas
formas como ocorrem em outros setores (por exemplo, as obrigações sociais
do Reino Unido, usando capital de investidores para reduzir um custo social)
que fossem especificamente projetados para camponeses, como instrumentos
financeiros plenos projetados para preencher uma lacuna, catalisar uma
possibilidade, e baseados na realidade e escala capazes de torná-los úteis. Além
disso, pode-se pensar na possibilidade de criar um fundo mundial que pertencesse
aos camponeses e servisse para a criação de riquezas dentro das comunidades do
campo.
O esterco bom se traduziu em uma importante correção na Lei do Esterco, que
permite exceções locais a um conjunto global de regras impostas à agricultura.
Na prática da agricultura, isso ajudou muito a evitar enormes aumentos
de custo. A rede de novidades se estende além da área dos NFW, chegando à
elaboração de políticas agrícolas, a ciência e uma biologia do solo alterada na
área, assim modificando os fluxos de valor e investimentos na economia regional
e criando um ágio maior para a agricultura. A madeira colhida dos amieiros
e das sebes é usada cada vez mais na geração de energia. Assim a cooperativa
está construindo ferramentas financeiras que podem ampliar sua dinâmica, seu
âmbito e a eficácia.

9. Plataforma de transição cultural
Enquanto a complexidade da interação, criatividade e responsabilidade aumenta
no nível local, é possível imaginar a criação formal de uma plataforma global que
olhe mais à frente e reúna representantes dos camponeses, investidores, criadores
de políticas, corporações, cientistas, a sociedade civil e outros participantes

85

PARTE IV - TRANSIÇÃO

relevantes para oferecer um espaço onde o quiasma de visões e interesses
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de terras). O plano funcional continha 30 projetos específicos, que cobriam muitos
aspectos da economia regional. Entre os que assinaram o contrato estavam o
governo da província, os ministério da agricultura e do planejamento territorial,
o conselho de águas do distrito, as cinco prefeituras, a federação ambiental,
organizações pró-natureza e a Universidade de Wageningen. O contrato resultou
na criação de um novo conselho territorial onde os NFW e seus parceiros se
reuniam no mínimo duas vezes por ano.

10. Permeabilidade e sinergias
Durante o processo de transformação é importante assegurar que, enquanto se
fortalecem as dinâmicas internas, a comunidade não fique isolada do mundo
exterior, e que as conexões e ligações construtivas nos novos campos sejam
reforçadas com intercâmbios com o mundo externo. Pode ser o momento de
confrontar as idéias com o exterior e fortalecer o intercâmbio e o aprendizado. Isto
implicaria em viagens e visitas de e para outras áreas e países para compartilhar
informações e experiências em diversas áreas, como agroecologia, permacultura,
agricultura regenerativa, fazendeiro-a-fazendeiro, gestão integrada de pragas
(IPM), aprendizagem e teste de várias práticas, técnicas e tecnologias que possam
ser adaptadas a escalas e características de produção específicas. Isto também
inclui aprender sobre outras formas de funcionamento, instituições e formas de
acesso comunitários. Esta fase pode ser imaginada como a relação sinérgica entre
planta e fungo onde ambos se beneficiam, com as hifas ampliadas avançando em
diversas direções para explorar e trazer novos recursos.
No exame inicial da heterogeneidade relevante, o pessoal dos NFW ficou
convencido de que já havia muitos melhoramentos, embora ocultos, portanto
seria desnecessário reinventá-los. O que importa é descobrir, desembrulhar,
testar e combiná-los. Este princípio foi muito importante no caso do esterco bom,
e com a construção de maquinário ecológico para a aplicação dos efluentes com
uma bomba especialmente projetada, obtida da Alemanha.
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11. Surgimento
Com redes ampliadas dentro e fora das comunidades e a exploração dos diversos
canais de produção e venda de produtos de qualidade (mercados locais, nichos de
mercado etc.) e o fato de que mecanismos semelhantes ocorrem por toda parte,
ocorre uma mudança qualitativa, a possibilidade do surgimento ou coalescência
se torna real, com maneiras possantes de produzir alimentos e comunidades
dinâmicas que se tornam a norma, e não a exceção. Em lugar de se referir ao
sistema industrial de produção de alimentos como o sistema “convencional”, é a
produção familiar local altamente diversificada, nutritiva e dinâmica que se torna
dominante, e a norma.
A construção desta agora amplamente aceita e apoiada pela ciência de reformular
o padrão do mundo social e natural contido no microcosmo da fazenda de leite,
levou muitos anos. A abordagem se espalhou, como pontos coloridos, por todo o
país, especialmente devido ao seu impacto positivo na economia de cada fazenda.

12. Distribuição de riqueza
Neste contexto, cria-se valor adicional em nível local, o que resulta em riqueza
global, a qual não é capturada por níveis maiores de agregação. Assim fica possível
reinvestir dentro das comunidades que produzem essa riqueza.
Com uma abordagem cooperativa, a gestão da paisagem e da biodiversidade podem
ser elevadas ao nível do território como um todo. A gestão cooperativa da natureza e
da paisagem cria um influxo adicional de receita para a economia regional de quatro
milhões de euros por ano, apenas pela manutenção da paisagem e da biodiversidade.
Durante 2004, a fazenda média participante dos programas de gestão da natureza
e da paisagem obteve um valor agregado adicional de cerca de dez mil euros. Além
disso, há ganhos consideráveis devido às práticas inovadoras que foram adotadas.
Para as fazendas participantes, isto pode render outros dez mil euros.
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Para concluir, estes são doze ingredientes cruciais dos processos de transição. Ao
elaborá-los, nos baseamos muito em processos de mudança na vida real que já
estão ocorrendo em muitas partes do mundo, especialmente em zonas rurais.
Evidentemente, não se pretende que esta lista seja um roteiro; as transições são
sempre volúveis, elas contêm elementos de surpresa, e durante a transição as
pessoas precisam lidar com o inesperado, daí a necessidade de envolvimento ativo
e ingredientes variados; e em cada situação a transição segue o seu próprio rumo.
Como observamos anteriormente, os processos de transição têm pontos de partida
que são aqueles lugares onde as pessoas resolvem explorar diversas possibilidades,
e que são laboratórios para os governos também. Esses lugares são interessantes
porque mostram até que ponto esses novos desenvolvimentos são sólidos. As
transições se iniciam nesses pontos promissores. Não devemos fingir começar com
planos abrangentes, uma vez que o progresso precisa ser feito durante a jornada.
Num processo de transição não pode haver uma linha central de ação. É só quando
os pontos de partida se tornam convincentes que eles podem ser estendidos. Em
muitos lugares os fazendeiros acham que poderiam contribuir com muito mais,
porém as possibilidades estão bloqueadas. É disso que trata a transição: remover
esses obstáculos. É possível liberar mais riquezas do que se faz atualmente.
Chegou a hora para os diversos participantes se reunirem e planejarem o que é
necessário para levar a transição adiante, como um salto qualitativo para novas
oportunidades, onde as diversas partes trabalham juntas para delinear um futuro
mais promissor. Isto requer um plano comum e permeabilidade entre os diversos
setores complementares. Já existe um plano firme. Ele só precisa ser refinado.

A plataforma da transição agrícola
No passo 9 acima, o lugar onde esses diversos participantes podem se interceptar,
tanto em nível global como local, foi brevemente exposto. Aqui oferece-se um
contorno adicional. Temos três gráficos que refletem a importância de colocar os
camponeses no centro:
 os camponeses como produtores de alimentos, gestores de recursos naturais e
guardiães da coesão social
 novo panorama financeiro e de políticas
 os camponeses trazem alimentos de verdade para os mercados
A ideia da plataforma de transição agrícola é inventar um espaço onde as
ferramentas e os mecanismos desenvolvidos integralmente por e para os
camponeses possam ser imaginados, criados e testados em todos os níveis.
Pode haver tantas plataformas de transição agrícola quantas transições houver,
disponíveis numa forma descentralizada que poderia se assemelhar à forma
como os próprios movimentos dos camponeses são criados. O ponto em trazer
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as últimas ideias para um pool pró-camponeses é levá-lo além do fato perpétuo
de que a agricultura é muitas vezes a última roda do carro, quando ela deveria
assumir a liderança e ser a roda motriz da riqueza das comunidades locais e
despertar interesse, disposição e ganhar espaço para as últimas inovações em
diversas áreas (tecnologia, informação, serviços etc.). Em lugar de intervenções
em pequenas doses nos assim chamados projetos de desenvolvimento, a invenção
de ferramentas específicas para os camponeses poderia ser motivada e facilitada
em muitas camadas e especialidades.
A plataforma visa trazer os camponeses para o centro, demonstrando sua
contribuição para a sociedade e o meio ambiente como um todo. Ela promoveria
investimentos que podem ser benéficos para todos os envolvidos. Ela recolocaria
os camponeses no comando de mercados significativos.
Eis uma breve descrição dos três gráficos que oferecem um instantâneo da situação.
As propostas quanto ao funcionamento real da plataforma fogem ao escopo desta
obra, e podem ser consideradas como uma fase seguinte deste processo.

Camponeses como produtores de alimentos, gestores de recursos
naturais e guardiães da coesão social
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Os camponeses não produzem só alimentos (colheitas, pecuária e produtos
derivados, peixe e alimentos naturais), mas também produzem combustíveis
(como biomassa e madeira), fibras (pela produção de algodão, cânhamo e seda) e
produtos bioquímicos (medicamentos naturais e farmacêuticos).
Como administradores de recursos naturais, os camponeses contribuem para
a regulação da água, tanto em qualidade como quantidade, na regulação da
flora e fauna locais (aumentando e mantendo a biodiversidade e permitindo a
polinização), na regulação de doenças mantendo uma grande diversidade em suas
fazendas (em oposição à agricultura industrial que cria as condições ideais para o
desenvolvimento de pandemias), na preservação da natureza, como em furacões
etc. construindo terraços e aplicando práticas de conservação do solo, no controle
da erosão através de práticas de conservação e na qualidade do ar e regulação
do clima, esfriando o planeta ao sequestrar carbono no solo e nas plantas. Os
camponeses atenuam e também se adaptam às mudanças climáticas.
Como guardiães da coesão social, os camponeses acima de tudo fornecendo mão
de obra, eles também são os guardiães de milhares de idiomas, e mantêm legados
culturais, valores espirituais e religiosos, a estética das paisagens, lugares para
recreação e turismo, e uma outra dimensão do tempo; uma percepção diferente
do ambiente, e trazem sabores diversificados e qualidade aos alimentos.
A agricultura sustentável incorpora alguns princípios fundamentais (delineados
em Reaping the Benefits, 2009)::
 persistência (a capacidade de continuar fornecendo as produções desejadas
durante longos períodos de tempo, gerações humanas, assim atribuindo 		
previsibilidade),
 autarquia (a capacidade de entregar os produtos desejados a partir de insumos
e recursos, os fatores de produção, adquiridos dentro dos limites do sistema),
 resiliência (a capacidade de absorver, utilizar ou mesmo se beneficiar de 		
perturbações, choques e tensões, e assim persistir sem mudanças qualitativas
na estrutura) e
 benevolência (a capacidade de produzir os resultados desejados: alimentos,
fibras, combustíveis, óleos... enquanto mantém o funcionamento dos serviços
do ecossistema, sem causar a dilapidação do capital natural, ou seja, minérios,
biodiversidade, solo, água limpa).
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Um panorama diferente em finanças e políticas
Os camponeses conseguem criar valor que, em níveis maiores de agregação,
produzirão riqueza. Dentro de um ambiente capacitante (direitos, políticas,
governança, investimentos), a agricultura camponesa se torna a forma mais
produtiva de todas.
NOVO PANORAMA FINANCEIRO E DE POLÍTICAS
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No gráfico, as diversas camadas que poderiam potencialmente se beneficiar de
investimentos para alimentar o processo e catalisar a criação de riqueza são as seguintes:
O uso de recursos que imitam a natureza
terra e instituições a ela relacionadas; água, acesso e sistemas de irrigação; insumos
e implementos adaptados às necessidades, à dimensão e à organização social locais
Mercados que valorizem a diversidade
infraestrutura de mercado, instalações de processamento, armazenagem,
embalagem, marcas, certificação (qualidade, origem), distribuição, marketing
(mercados locais, atacado, varejo), consumo (alimentos reais, frescos, regionais)
Tecnologias e insumos inovadores
insumos específicos ao local, produtos bioquímicos (biopesticidas, biofertilizantes,
vermífugos, compostagem) e maquinário e ferramentas específicos para a
agricultura familiar
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Pesquisas conduzidas por fazendeiros
evolução conjunta em condições locais, adaptação a mudanças de clima,
relacionadas às colheitas, pecuária, vida selvagem, agroecossistemas
Conhecimentos, treinamento e serviços adaptativos
pool aberto de conhecimentos – opções de tecnologia – conhecimento científico
– conhecimento tradicional – treinamento (endógeno e exógeno) – escolas de
campo para agricultores - serviços
Esses investimentos a serem canalizados através de instituições de camponeses
podem facilitar a criação de correntes de valor como alimentos de qualidade,
produtos de alto valor, belas paisagens, o reconhecimento e a promoção de
uma região, know-how, qualidade do ar e da água, fertilidade do solo, tudo isso
contribuindo para uma maior riqueza e uma arrecadação tributária maior pelas
autoridades locais, que pode ser reinvestida na comunidade. Também contribuiria
para a estabilidade social, igualdade e emprego, novidades sendo criadas, saúde e
segurança, e para a geração de paz e bem estar para seres humanos e não humanos.
As políticas públicas de um lado e a criação de um fundo de camponeses que
pertença a eles seriam os mecanismos capacitantes que tornam o sistema viável a
longo prazo.
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Camponeses trazem alimentos de verdade para os mercados
Por sua vez, os camponeses se tornam os propulsores da comercialização e do
processamento de alimentos dentro de suas economias locais e conseguem investir
localmente em suas comunidades. Neste modelo, os camponeses obtêm um preço
justo, o mercado valoriza a diversidade, os investidores valorizam as indústrias
artesanais, e os intermediários são de propriedade de, ou beneficiam os fazendeiros.
A criação de uma marca é feita para produtos na origem, o que promove o
regionalismo e as diferenças; o processamento permite que o produto permaneça
na forma de alimento de verdade. As ligações com o varejo e a distribuição criam
o acesso a um mercado que reconhece a qualidade e as diferenças e, de um modo
geral, o sistema motiva os jovens a se tornarem agricultores e fazendeiros. .
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As políticas
Esta obra trata de uma transição para padrões mais viáveis. As políticas propostas
aqui são apenas as relacionadas com o processo de transição. Elas se voltam
primariamente para a importância de entender os camponeses pelo que eles são
e o seu potencial de criar riqueza, e secundariamente para as transformações
no terreno que podem permitir que formas endógenas de desenvolvimento
prosperem. Algumas outras políticas mais genéricas são brevemente abordadas
no segmento sobre políticas gerais.
Um dos resultados importantes desta obra é que é um erro misturar maçãs e
bananas na mesma caixa. A agricultura camponesa e a agricultura industrial são
dois mundos distintos, e cada um segue uma lógica de produção completamente
diferente. A criação de políticas iguais para estes dois sistemas como sendo uma
entidade única é um erro que faz uma automaticamente prejudicar a outra.
A diferença reside em três dimensões essenciais:
 valor
Estudos em campo demonstraram que a agricultura camponesa produz muito
mais valor do que qualquer outra forma de agricultura, mesmo onde e quando
outras não conseguem fazê-lo. Sem a agricultura camponesa, muitos lugares não
seriam utilizados. Quando os preços ficam baixos, os camponeses continuam
produzindo, enquanto as corporações param.
 natureza
A agricultura camponesa se baseia em ampliar a natureza viva, constantemente
explorando e ampliando o seu potencial. Em lugar de destruir a natureza,
os camponeses evoluem junto com ela. Eles protegem a biodiversidade, os
ecossistemas, as águas, os solos e outros recursos estratégicos.
 relacionamentos
O modo camponês de agricultura faz parte de uma intrincada rede de
relacionamentos, ligações e redes ampliadas que estimulam a economia local,
portanto o desenvolvimento da agricultura camponesa se traduz em aumentos
significativos na qualidade da vida rural, bem como nas cidades vizinhas.
É possível pensar em várias políticas para apoiar uma transição rumo a um
modo mais viável, camponês, de agricultura; as propostas apresentadas aqui são
agrupadas em três conjuntos. Em cada situação, a mistura correta precisaria ser
definida. Dentro de uma variedade de possibilidades, é possível fazer escolhas.
Além disso, elas estariam alinhadas com o reconhecimento pela ONU dos direitos
dos camponeses.
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Primeiro conjunto de políticas propostas – mudar as prioridades
para o modo de cultivo dos camponeses
Esta perspectiva implica em reconhecer o valor econômico e social da agricultura
camponesa e reconsiderar o apoio atual à agricultura industrial e o agronegócio
(insumos sintéticos e combustíveis fósseis subsidiados, subsídios agrícolas, nãopagamento de externalidades sociais e ambientais etc.). Implica em uma mudança
na direção da agroecologia e da soberania em alimentos. Também implica
fortalecer as organizações locais, como local da inovação gerada pelos camponeses
e a gestão de recursos, com a capacidade de se adaptar a mudanças nas condições.

Segundo conjunto de políticas propostas – reconhecer a
necessidade de direitos básicos, autonomia e autodeterminação
Como foi dito anteriormente, uma transição não pode ocorrer sem respeitar
e proteger os direitos mínimos. Os direitos a acesso, assim como sociais e
trabalhistas são as linhas-base necessárias e inevitáveis para o que as comunidades
potencialmente oferecem para contar com um espaço onde possam florescer. Isto
significa acabar com o confisco de terras e rever as condições de acesso a terras,
água, crédito e mercados para homens e mulheres. Significa a negociação em nível
local de espaços protegidos para inovação e a reconfiguração das paisagens. No
tocante a mercados, foi reconhecido que os mercados podem ser um mecanismo
eficaz para ligar a produção e o consumo de alimentos, todavia sabemos que grandes
distorções podem ocorrer, portanto é essencial que os mercados estejam embutidos
em contextos institucionais bem definidos o que é, em si, um campo aberto para
políticas. É preciso evitar um alto grau de monopólio e especulação que destrói boa
parte da textura social e arruina o meio ambiente. É preciso restabelecer o equilíbrio,
permitindo que tanto empresas grandes como pequenas prosperem.

Terceiro conjunto de políticas propostas – remunerar
decentemente os camponeses; um seguro para o hoje e o amanhã
Para viver com dignidade, os camponeses precisam de estabilidade e preços
melhores para a sua produção. Um exemplo de mudança possível nesta direção é a
criação de mercados que sustentem os alimentos produzidos no local (programas
que determinem uma porcentagem mínima, geralmente 30% dos alimentos
servidos em instituições públicas como escolas e hospitais devendo ser adquiridos
localmente). Um preço decente que consiga cobrir os custos de produção também
implicam em os governos não permitirem o despejo de alimentos fortemente
subsidiados vindos do exterior, que se estabeleça um preço mínimo, que seja
proibida a especulação com alimentos, e que sejam criados estoques públicos.
Os camponeses precisam ser remunerados pelos serviços que prestam a sociedades
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humanas, tais como: a jardinagem da área campestre, criando uma bela alternância
de paisagens, trazendo dimensões estéticas e artísticas ao mundo à nossa volta;
criando novas colheitas que terminarão em nossos pratos numa diversidade de
formas, cores, sabores e novas raças de animais; melhorando nossa saúde com
alimentos saborosos e diversificados; reduzindo a dor, o sofrimento e a violência
criando animais em condições mais humanitárias; criando espaço para a vida
selvagem (aves, insetos) e famílias; armazenando carbono nos solos e nas colheitas
e mantendo os solos vivos e a água limpa. A remuneração pode ser obtida para
os camponeses pela sua contribuição positiva em manter a beleza das paisagens,
preservar e aumentar a biodiversidade, amenizar as mudanças climáticas etc.
Neste conjunto de políticas é importante evitar muita burocracia e excesso de
regulamentação. Aqui autorregulamentação legalmente condicionada é a chave.
Dar às sociedades a segurança de que aqueles que produzem alimentos ainda
existirão no futuro. Para ter certeza de que no futuro próximo ainda teremos a
capacidade humana e o conhecimento para produzir, e produzir bem, é preciso
introduzir uma taxa fixa que ajude os agricultores familiares a sobreviverem a
instabilidades e flutuações. Algumas maneiras possíveis seriam o pagamento
de uma taxa fixa aos camponeses, que seria um tipo de seguro que a sociedade
iria pagar para garantir que a longo prazo as sociedades humanas ainda terão a
produção de alimentos, a jardinagem nas paisagens e a disponibilidade de água
limpa e solo vivo. Um exemplo, a ser ajustado às circunstâncias locais, é o que está
sendo planejado agora para a União Européia para 2014 em diante. O sistema de
camadas se baseia em três níveis de pagamentos: uma taxa fixa por hectare com
um limite, um pagamento adicional para aqueles que trazem benefícios adicionais
ao meio ambiente, e neste caso isso pode ser feito pela comunidade como um
todo recebendo uma grande quantia, e finalmente um pagamento adicional para
recompensar a criação de mercados inovadores.

Políticas globais
São necessárias novas regras para o comércio exterior. As regras de comércio
internacional, na OMC (Organização Mundial do Comércio) e sob acordos
comerciais bilaterais e regionais, beneficiariam as sociedades humanas, se fossem
alteradas para apoiar, e não para solapar, as economias e ecologias locais. As regras
de comércio internacional para alimentos, portanto, devem se preocupar apenas
com os produtos que cruzarem fronteiras, o que representa apenas 10% de todos
os alimentos produzidos no mundo. Cada país deve ter o direito de decidir seus
próprios níveis de autossuficiência, e suas próprias maneiras de proteger e apoiar a
produção local sustentável e o consumo nacional de alimentos. Todos os subsídios
diretos e indiretos à produção para exportação nos países industrializados devem
ser eliminados.
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Outras propostas de políticas globais foram desenvolvidas alhures (A Viable
Food Future; Policies and actions to eradicate hunger and malnutrition) e estão
disponíveis em www.ag-transition.org.

Alianças
Quem pode fazer a transição agrícola acontecer?
O cenário da agricultura na última década esteve repleto com uma infinita
variedade daqueles que querem “ajudar os pobres”, fundações, corporações,
instituições privadas e públicas governamentais e não-governamentais,
organizações, grupos religiosos etc., muitas vezes com boas intenções, que
perceberam que “os pobres” estão em áreas rurais e marginalizadas, e que se você
quiser trabalhar com números, é lá que irá encontrar os maiores: subnutrição,
moléstias, mortalidade, crianças deficientes, fome, milhões de vidas destruídas
por morte, incapacidade, privação, mortalidade infantil, desigualdades, focos
de fome, emergências com doenças crônicas e muitos outros... As palavras
emprestadas do jargão militar soam assim: fazer isso ou fazer aquilo tendo
como alvo uma ação mais eficaz. Todos esses pobres se tornam grupos visados.
Os alvos às vezes são a abordagem mais inadequada e bizarra de se dizer que
pretende fazer o bem.
A sobreposição progressiva da jurisdição de diversas instituições públicas e
privadas, e o crescimento exponencial do número de agências é bem descrito
na Avaliação Externa Independente da FAO em 2007, o maior corpo técnico da
ONU, que lida com agricultura e alimentação. Nos primeiros anos da organização,
em 1945, a ideia era que a FAO fosse a organização mundial dedicada à agricultura
e à alimentação, com a atribuição de promover o bem-estar elevando os níveis de
nutrição e os padrões de vida, melhorando as condições das populações rurais.
Universidades e organizações de pesquisa também estavam contribuindo com
bolsões de conhecimento para o desenvolvimento agrícola. Desde então a FAO
teve, e continua tendo, bolsões de especialistas dedicados em todas as matérias
dedicadas à agricultura.
Ao longo dos anos a FAO deu origem a outras instituições como o PAM (Programa
Alimentar Mundial, lidando com ajuda em alimentação) e a Biodiversidade
(lidando com recursos genéticos). Outros da família da ONU, como o PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) mudaram e ampliaram
sua razão de ser, que era financiar as agências especializadas da ONU, criando
suas próprias ramificações técnicas concorrentes, drasticamente reduzindo
o orçamento das agências especializadas. As IFIs, ou Instituições Financeiras
Internacionais, como o Banco Mundial e o FMI que emprestam dinheiro a países
ativamente foram atrás de seus próprios programas de reestruturação social e
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econômica, e o IFAD (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola) criado
no meio da década de 1970 para reagir à crise de alimentos da época no Sahel, que
oferece empréstimos e verbas (10%) a países para os pobres rurais. Além disso,
milhares de ONGs e organizações da sociedade civil multiplicaram suas ações no
campo. Nos países, a necessidade de criar unidades especiais e treinar pessoal para
lidar e dar conta do imenso volume e da quantidade cada vez mais amontoada
de mensagens contraditórias dessa infinidade de agências e organizações,
tornou-se uma verdadeira luta com um processo de burocracia crescente para se
absorver projetos e quitar empréstimos. A ONU tentou amenizar essa overdose
de desenvolvimento harmonizando as mensagens, porém até isso se tornou um
processo bem complicado.
Quando se fala de agricultura faz-se referência a grandes volumes, coisas grandes,
e fala-se dos criadores primários do valor, os artesãos dos alimentos e geradores
de riqueza. Isso é um atrativo irresistível para aqueles que querem capturar o valor
e levá-lo a níveis mais altos de agregação, aqueles que procuram terras virgens
para obter lucro grande e rápido, e aqueles que sentem uma obrigação moral de
compartilhar sua própria riqueza com os pobres, ou que acham imoral viver num
mundo com disparidades tão extremas; a insustentável leveza de ser rico num
mundo de pobreza.
A última década assistiu ao rápido alastramento da filantropia, com novas fundações
ocupando um espaço que anteriormente era de organizações desenvolvidas mais
formalmente. Esta nova onda veio junto com a mentalidade do Vale do Silício,
baseada no capital de risco do setor de alta tecnologia, obcecada pelo sucesso,
lastreada numa cultura de eficiência, inovação, progresso rápido e resultados
visíveis. O mundo de Hollywood começa com os sonhos se tornando realidade.
Fundações como a de Gates não começaram na agricultura; elas chegaram a esta
área numa etapa posterior, depois de terem atuado no campo da educação, doando
computadores a bibliotecas, instituições públicas e de saúde, principalmente
atacando a pobreza localizada nos EUA. A equipe inicial a perceber que a
agricultura seria inevitavelmente o próximo passo para a fundação alcançar
maior escala, porém não tinha nenhuma formação agrícola. Era a mistura de
um médico, um especialista de informática e um acólito de McKenzie. Não era
tanto uma questão da formação dos indivíduos que inicialmente lhe deram um
rumo, mas uma visão compartilhada do mundo, uma lógica comum, a crença de
que a tecnologia tinha o poder de resolver todos os problemas e criar o mundo
material perfeito para todos nós. Pouco nas mãos das pessoas, sociedades
e direitos, muito em forçar soluções simples, pacotes de tecnologia e receitas
prontas, tudo isso enfeitado com o vocabulário certo de participação, mulheres
e sustentabilidade. Nesta visão do mundo, a vida é binária: num lado ficam
os problemas e no outro as soluções. A ampla gama de tons sutis entre um e
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outro é completamente suprimida, junto com a intrincada rede de relações e
ligações. Ignora-se a coevolução e a base no tempo e na história. Os projetos são
desvinculados do tempo; são atemporais. E como as pessoas são atrapalhadas e
difíceis de entender, lida-se com elas conforme necessário, porém não são tidas
como objetos primários do progresso. A dimensão humanitária é um resultado,
mais do que o motivo da mudança.
Algumas fundações entraram em cena há mais tempo e foram atrás da parceria
regular com comunidades e o seu questionamento de abordagens contínuas, outras
vieram mais tarde, como Google e Skoll (do inventor do eBay) e atravessaram em
outros pontos do caminho, algumas delas questionando as abordagens estáticas
utilizadas ao longo das últimas seis décadas, com muito pouca renovação, muito
pouca inovação e criatividade limitada, dando a impressão de que os dinossauros
do desenvolvimento estavam andando em círculos. O perigo está na apropriação
de conceitos que podem ser mal entendidos e se tornar enganosos, à medida que
utilizam as mesmas abordagens e a visão do mundo que trouxe os problemas ao
setor agrícola originalmente.
E finalmente há um interesse recente do mundo financeiro pela agricultura.
Além de investimentos maciços em terras, conhecidos como conquistas de
território, e na agricultura corporativa, muito pouco se sabe por enquanto, e
ainda não é possível apresentar qualquer resultado positivo, apesar da ação
rápida nos últimos anos para desenvolver o ramo de investimentos de impacto,
supostamente para causar o bem ambiental e social. Isso ainda está na sua
infância e nas mãos de alguns que mantêm uma lógica de Mickey Mouse,
contudo esta poderia ser a fonte de grandes mudanças em futuro próximo, para
modelos mais viáveis de agricultura, se a arrogância do setor puder ser deixada
de lado, e se os participantes do mundo das finanças forem capazes de entender
as implicações de uma realidade extremamente complexa, um mundo muito
diferente do deles.
Com relação ao desenvolvimento pelas ONGs, as organizações da sociedade
civil e a infinidade de pequenas organizações no mundo inteiro, seu número e
sua diversificação são tão grandes, que o seu papel não é descrito aqui, visto que
elas são percebidas como parte desta constelação de um sistema imunológico do
planeta, mencionado no segmento inicial aqui.
No final das contas, não são os mastodontes do desenvolvimento enroscados
nas complexidades da burocracia, grande demais para ser eficiente, estruturada
demais para ser flexível, com suas mãos atadas por governos representando
interesses diferentes, flertando perigosamente com interesses particulares, muitas
vezes tendentes a se agarrar a conceitos de nirvana que viram bolas de neve e
acabam com o mesmo estado de espírito que já conta com mais de meio século de
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existência, que trarão grandes mudanças sozinhos. Nem serão as novas agências
de filantropia, que às vezes parecem ser o fanático da história, apesar de sua injeção
maciça de liquidez no sistema, nem serão os sistemas especializados sozinhos,
depois de terem provado sua capacidade de criar tanta ignorância quanto criam
conhecimento, nem será, é claro, o sistema financeiro, ao menos do modo como
está atualmente estruturado e concentrado; no final das contas, serão os próprios
movimentos de camponeses que terão o poder de fazer a mudança acontecer, os
movimentos de camponeses unidos com os parceiros que estiverem preparados
para adotar uma lógica diferente. A transição agrícola está nas mãos destas novas
alianças. E então os muitos outros participantes poderão entrar para a transição,
não apenas para maneiras mais viáveis de produzir alimentos, mas também formas
mais viáveis de viver, visto que há muito a aprender sobre a nossa relação com o
tempo, a incerteza, a estética, o prazer e o encantamento de descobrir o mistério
da agricultura, concordando em se voltar para uma natureza que raramente
entendemos, muito menos com que trabalhamos e convivemos, uma coevolução e
complementaridade permanentes.
Parcerias e alianças
Muito já foi escrito e feito a respeito de parcerias e alianças. Algumas delas
funcionam, outras não. Quantias imensas de dinheiro já foram injetadas neste
exercício. Era moda, em meados de 2000, começar o novo século com uma fachada
reformada. Contudo a chave está numa lógica diferente. Se as parcerias estão aí
apenas para espalhar interesses assumidos, e é isso o que aconteceu com este novo
Cavalo de Tróia, elas apenas fazem os negócios crescerem como sempre e reforçam
os poderes existentes. Contudo quando, ao contrário, elas são fundamentadas
num desejo genuíno de mudança construtiva com interesses complementares e
com parceiros em pé de igualdade, elas têm o poder de transformar a realidade em
padrões novos, regenerados. Uma transição é, em sua essência, uma transformação
das relações de poder. Não é o propósito desta obra se aprofundar nos tipos de
coalizões e acordos que podem apoiar e acionar uma transição bem sucedida.
Todavia este seria necessariamente o próximo passo, e uma parte fundamental da
plataforma proposta no passo 9.
No exemplo de uma transição de sucesso exposto na Parte IV, uma chave para o
sucesso, e a riqueza resultante que foi criada, veio do coalescência das alianças com
parceiros diferentes em épocas distintas, cada um trazendo seu próprio tijolo para
a construção. As organizações de fazendeiros progressivamente ganharam força
e negociaram poder, houve a primeira, depois duas, depois seis associações até
que a cooperativa regional se formou; e as alianças e os contratos foram feitos em
épocas diferentes, primeiro com as agências de linha, tanto locais como nacionais,
depois com um grupo multidisciplinar de cientistas capaz de trabalhar fora de suas
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rotinas assumidas, e então com uma variedade de parceiros institucionais (listados
no passo 9), que se envolveram ativamente em conquistar as metas do plano de
trabalho, ou “contrato territorial” preparado pelos bosques da Frísia do norte
(NFW). A concretização de uma transição de sucesso depende da possibilidade de
trabalhar num ambiente de políticas que habilite, em lugar de bloquear, o processo
de transformação, e que inclua um processo de aprendizagem nos dois lados da
equação.
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Conclusão
É reconfortante perceber que podemos manter a ficção científica nos filmes e
na TV, e levar mais a sério o que pode esfriar o planeta e nossas cabeças. Não
precisa ser uma intervenção de geoengenharia em larga escala nos nossos oceanos,
solos e atmosferas. As soluções estão tão perto que podemos até ficar vesgos. A
agricultura é uma profissão como qualquer outra, porém ela precisa ser entendida
pelo que ela é. Da mesma forma que um professor primário não tem as mesmas
prioridades nem o mesmo modo de trabalhar que um comerciante, um agricultor
familiar não trabalha como um especulador de Wall Street. Ser fazendeiro é difícil,
não precisa idealizar, requer conhecimento, resistência e adaptabilidade, mas ao
mesmo tempo é compensador; você pega o resultado do seu esforço nas mãos,
pode até saboreá-lo, pode se orgulhar dele e criar um ambiente dentro da natureza
onde, se conseguir, sua família poderá morar. O orgulho, a dúvida e a inovação
estarão sempre com você. E nenhum dia será igual foi ontem. Esta talvez seja
a maior diferença com a vida de um burocrata. É mais fácil ser fazendeiro se
você puder se beneficiar do conhecimento acumulado de seus pais e ancestrais.
Este conhecimento é o legado mais valioso, mas você também pode se tornar um
camponês por opção própria, quando tiver coragem de deixar os saltos altos e o ar
condicionado para trás. O problema é que os fazendeiros foram postos em duas
caixas separadas: aqueles que se encaixam no boom industrial e adotam todas as
maravilhosas tecnologias que enriquecem as empresas de petróleo, e os pobres
coitados que precisam de ajuda e alguém que lhes diga o que fazer. Sem serem
entendidos pelo que são e forçados para dentro de sistemas contraproducentes,
os camponeses foram, de fato, marginalizados e explorados. No final das contas,
depois de ter ouvido tanto sobre o pobre coitado do agricultor, chega-se a pensar
se esse ser extraterrestre imaginário seria mais baixo em estatura.
Felizmente para as sociedades humanas há muitos deles por aí. Na verdade estão
por toda parte, seja qual for o clima, seja qual for o solo, por mais duras que sejam
as condições, você encontra camponeses. Milhões deles... e a boa notícia é que eles
estão se organizando. Esta é a minha única garantia de ter o que comer no futuro,
um lugar onde dê para se viver, e continuar existindo. Então, em lugar de ficar
permanentemente contra eles, seria uma boa ideia todos pararem um instante,
trocarem de óculos, e observarem a realidade por um ângulo diferente. E ver como
acompanhar uma transição que pode ser benéfica para os 99%, porque, afinal de
contas, quem é que não gosta de sentar-se à mesma e saborear comida fresca? E
então, sim, deixar entrar os diversos participantes, soltar nossa imaginação e pegar
todas as ideias, a tecnologia e a informática e deixar muitos outros proporcionarem
os meios e inventarem as ferramentas, políticas e mecanismos ainda desconhecidos
para os camponeses do terceiro milênio.
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TABELA DE PEQUENAS FAZENDAS
(menos de 2 ha)

COUNTRIES
países

Fazendas
Farmsmenos
under 2
com
de 2 ha
haas
como
percentage
porcent- of
total
of
agemnumber
do total
farms
de fazendas

Lesotho
China
Cook Islands
Egypt
Vietnam
Georgia
Nepal
Kyrgyz Rep.
Malta
Albania
Panama *
Cape Verde *
Guatemala
Indonesia
Saint Vincent
Ethiopia
Lebanon
Jordan
Jamaica
Mozambique
Yemen

97.99 > 50%
97.91
95.24
95.14
94.81
93.22
92.44
92.18
90.63
90.01
89.59
88.96
88.92
88.73
87.76
87.13
86.76
86.19
84.56
84.16
83.87

American Samoa
(USA)

83.61

India
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81.8

Slovak Republic
Saint Lucia
Guinea
Bulgaria *
Qatar
Laos Peoples
Dem.Rep.

81.64 > 50%
80.77
78.29
77.01
74.11
73.5

Cyprus
Philippines
Croatia
Iran, Islamic Rep.
Pakistan
Italy
Myanmar
Côte d'Ivoire
French Guiana (Fr)
Portugal

71.52
68.13
66.74
59.54
57.62
57.22
56.92
56.31
56.3
54.59

North. Mariana Isl.
(USA)

53.74

Trinidad and Tobago
Puerto Rico (USA)**
Poland
Samoa

53.52
52.72
50.94
50.83

Anexos

Virgin Islands (US)
Greece
Serbia
Guam (USA)
Thailand
Mali
Czech Republic
Morocco
Ecuador
Réunion (Fr)
Spain
Hungary
Estonia
Namibia
Senegal
Turkey
Algeria
Colombia
Togo

49,74 25-50%
49,04
46,26
45,75
45,5
45,28
44,37
43,6
43,43
41,81
40,71
40,27
39,95
38,94
37,47
34,54
34,38
31,63
29,33

Chile
Venezuela
Nicaragua
Brazil
Belgium
France
New Zealand**
Netherlands
Austria
United States **
United Kingdom
Luxembourg
Uruguay**
Germany
Lithuania
Norway
Latvia
Sweden
Finland
Ireland
Denmark

24,79 10-25%
22,64
21,64
20,32
17,19
16,83
16,79
15,87
14,59
14,41
13,88
12,46
10,96
8,02 1-10%
7,91
7,83
6,17
3,41
3,39
2,19
1,69

* Os números são para fazendas < 1 ha (Não há dados para < 2 ha ou < 5 ha)
** Os números são para fazendas < 5 ha (Não há dados para < 1 ha ou < 2 ha)
*** Os anos são dentro de dois períodos; 1969-1985 e 1996-2005
O número de fazendas nos países acima é 25 % do total de fazendas do mundo (números
da IAASTD, e 30% do número total de fazendas do censo de 2000 (438 milhões de
fazendas). < 2 ha tem % de número total de quintas: 85 %
Fonte: FAO Censo Agrícola Mundial de 2000
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TABELA DA TENDÊNCIA DE PEQUENAS FAZENDAS

PAÍSES
American Samoa (USA)
Panama *
Pakistan
Philippines
Ethiopia
Lesotho
Nepal
India
Thailand
French Guiana (Fr)
Cyprus
Saint Lucia
North. Mariana Isl. (USA)
United States **
Brazil
Virgin Islands (US)
United Kingdom
Turkey
Italy
Greece**
Spain
Puerto Rico (USA) **
Portugal
Netherlands
France
Austria
Luxembourg
Germany
Norway
Belgium
106 Denmark**
Ireland
Réunion (Fr)

Aumento ou diminuição do número de
fazendas menores do que 2 ha em 2000***
comparado ao número de fazendas em < 2
Ha em 1970***
329.47
314.62
260.21
240.94
155.05
139.7
103.83
99.69
79.03
73.57
24.78
19.16
17.35
14.41
11.06
6.74
1.88
-3.59
-19.76
-24.47
-30.03
-52.7
-53.07
-53.91
-60.46
-61.62
-70.21
-80.62
-83.38
-84.62
-86.23
-86.58
-88.36

Aumento muito grande,
>150%

Aumento grande,
70- 150 %

Aumento, 1 - 25 %

Diminuição, 1-31 %

Grande diminuição, > 50%

Lesotho
Nepal
India
Thailand
French Guiana (Fr)
Cyprus
Saint Lucia
North. Mariana Isl. (USA)
United States **
Brazil
Virgin Islands (US)
United Kingdom
Turkey
Italy
Greece**
Spain
Puerto Rico (USA) **
Portugal
Netherlands
France
Austria
Luxembourg
Germany
Norway
Belgium
Denmark**
Ireland
Réunion (Fr)
Guam (USA)
Finland

139.7
103.83
99.69
79.03
73.57
24.78
19.16
17.35
14.41
11.06
6.74
1.88
-3.59
-19.76
-24.47
-30.03
-52.7
-53.07
-53.91
-60.46
-61.62
-70.21
-80.62
-83.38
-84.62
-86.23
-86.58
-88.36
-91.37
-91.81

Aumento grande,
70- 150 %
Anexos

Aumento, 1 - 25 %

Diminuição, 1-31 %

Grande diminuição, > 50%

* Os números são para fazendas < 5 ha (Não há dados para < 1 ha ou < 2 ha)
** Os números são para fazendas < 1 ha (Não há dados para < 2 ha ou < 5 ha)
*** Os anos são dentro de dois períodos; 1969-1985 e 1996-2005
O número de fazendas nos países acima é 25 % do total de fazendas do mundo (números
da IAASTD, e 30% do número total de fazendas do censo de 2000 (438 milhões de fazendas).
Fonte: FAO Censo Agrícola Mundial de 2000
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Parece que fazemos parte de um mistério que malmente
podemos compreender, provavelmente o mistério de sermos
humanos, encrustados em todas as formas de seres vivos,
próximos e longínquos, ao mesmo tempo. Como o passar
dos anos, fechamos lentamente nossas janelas de percepção
para o mundo externo, para os nossos arredores instáveis,
imprevisíveis e em constante evolução. Em nosso grande medo
do desconhecido, inesperado e incontrolável, desenvolvemos
uma camisa de força cada vez mais apertada. E é com surpresa
que reconhecemos a montanha-russa de crises que nunca
terminam. Talvez os sonhos de harmonia e paz, conforme
expressos na Declaração Universal de Direitos Humanos,
ainda possam se tornar realidade. Há um mistério dentro
deste mistério, que pode muito bem conter a chave de vários
destes enigmas. É oculto, invisível e raramente dado o devido
reconhecimento. É o mistério da agricultura. Camponeses
como parte da natureza, trabalhando em proximidade das
plantas e alguns animais, há anos e anos.
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