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Resumo
O trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão sobre os elementos norteadores do Grupo de Trabalho
Geopolítica dos alimentos e soberania alimentar. A perspectiva teórico-metodológica que o perpassa é a da
necessidade de reposicionar o problema da fome para além dos marcos do conceito de segurança alimentar, em
face do entendimento de que esse caminho o reforça, ao invés de atenuá-lo. Advoga-se que essa impossibilidade
reside fundamentalmente na coalisão de classes indispensável à instauração de um mercado global de alimentos
movido pela lógica da acumulação em escala ampliada, impondo-se, portanto, uma análise suficientemente
abarcadora das distinções objetivas das classes, no interior das quais o conceito de soberania alimentar ganha
sentido e relevância.

Palavras-chave: Mercado global de alimentos, circuitos locais, trocas virtuosas
Introdução
Compreender fenômenos da sociedade capitalista impõe a análise da dinâmica de
classes, com as nuances da geopolítica nela encerradas, porque é daı́ que provem a concretude
do território, este misto de formas e conteúdos expresso em diferentes dimensões e escalas.
Postulamos que é a satisfação das necessidades humanas o impulso primário a definir
estratégias territoriais, as quais são traduzidas em formas de ordenamento espacial coerentes
com sua funcionalidade e finalidade.
A pertinência de uma reflexão crítica sobre o conceito de segurança alimentar que
culmine numa maior atenção ao debate sobre soberania alimentar é parte desse corolário,
dado que a problemática alimentar não se restringe à produção e ao consumo, sendo
insuficiente tratá-la a partir da disponibilidade e abastecimento de alimentos, ainda que isso
seja parte da questão.
Neste texto, o conceito de soberania alimentar evocado é produto da práxis, porque
forjado nos enfrentamentos de classe: sua dimensão empírica se expressa na luta por
Versão sintetizada do artigo: Soberania alimentar e campesinato: disputas teóricas e territoriais. In:
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terra/território e a dimensão teórica se revela no dissenso acerca da sua importância e
pertinência, patenteados na conceituação-desconceituação do campesinato.
Não por acaso, o conceito de soberania forjado nas lutas políticas traduzidas na
constituição da Via Campesina envolve cinco dimensões: a alimentar, a energética, a genética,
a hídrica e a territorial (DESMARAIS, 2013). Ao mesmo tempo que tais dimensões são
interdependentes, supõem também uma materialidade objetiva a partir de um substrato muito
mais complexo do que o conceito de meio de produção evoca.
Nesses termos, terra não é elemento de segunda grandeza, mesmo diante de dinâmicas
e processos de valorização típicos da ordem capitalista. A aparente primazia dos objetos e das
virtualidades projetados pela força da densidade e da exposição imagética-midiática das
mercadorias não elimina o fato de apenas a terra, enquanto fundamento da natureza e tudo o
que ela contém, ser irreprodutível. Isso quer dizer que não há margem segura para nenhum
grau de dilapidação, embora a aposta no progresso técnico insinue o contrário.
Veltmeyer (2011) explica que no plano onde pulsam as dinâmicas econômicas e
políticas da realidade, o que distingue a teoria da ideologia é que a primeira serve para
explicar e a segunda outorga a mobilização para a ação. O conceito de segurança alimentar é
o melhor exemplo da indissociabilidade entre ambas.
Instituído como resposta à fome no mundo e, simultaneamente, como portador de uma
soluçaõ , o abastecimento, seu teor prescritivo é o da intervenção no mecanismo de oferta de
alimentos. Como pressuposto, esse é o objeto da ação. Uma consequência disso é que os
processos que responsáveis pela falta deles, entre os quais a interdição em produzi-los, são
negligenciados, quando não ignorados. O mesmo vale para a sobreexploração de recursos a
uma taxa capaz de comprometer os mecanismos de renovabilidade que são próprios da
natureza. A ordem intrínseca é a de produzir mais, isso é o que conta.
Ocorre que a fome é mais produto da mediação do mercado do que propriamente do
desabastecimento, estando precisamente em seus mecanismos a origem de uma situação
paradoxal: o desperdício deixa de ser algo censurável. Ao controle social de uma prática
condenável, interpõe-se a regra da capacidade de compra individual. Subjacente a essa lógica
está o desfrute perdulário daquilo que o dinheiro pode proporcionar, ao preço da ruptura com
um pacto civilizacional que comporte minimamente o direito à vida no plano imediato.
A combinação entre globalização do mercado de alimentos e especulação financeira
calcada nesses bens, convertidos em ativos, é o seu corolário. O mesmo pode ser dito da
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interdição à comida e aos mínimos vitais, já que a norma é a remuneração do capital
envolvido nesse circuito. Aos que não forem competitivos segundo tal lógica, nenhum direito,
nenhum remédio, senão a benevolência precária da caridade, necessariamente insuficiente
material e socialmente falando. Eis a razão pelas quais os conceitos não são inocentes,
impondo-se a interpretação dos fenômenos e processos que lhes são subjacentes.

O argumento da eficácia técnica em prejuízo da política

No contexto da denominada Revolução Verde, o aumento exponencial da
produtividade na agricultura foi obtido graças a mecanismos artificiais duplamente
excludentes: primeiro porque provieram da indústria já organizada sob a égide dos
monopólios - o que representou custo extraordinário para o ingresso e permanência no
circuito técnico imposto por essa - e segundo porque, como produto da lógica industrial, a
eficiência teve como condicionante a escala, tornando cada vez mais difícil o auferimento de
renda para os produtores pequenos.
Mesmo que sejam superadas as desvantagens comparativas no âmbito da produção - e
isso está suficientemente comprovado pela literatura que se dedica à identificação da lógica
cujo fim não é a reprodução do capital -, resta o problema da distribuição do que fora
produzido, sobre o que também pesará o preço da desvantagem da produção sem escala.
Contudo, nessa esfera as estratégias próprias quase não tem lugar, pois quanto mais
controlado pelas corporações for o mercado (MCMICHAEL, 2016), maiores serão os custos
de captação, transporte, logística e comercialização em pequenas quantidades.
A remuneração do capital como parâmetro na mediação entre produtores e
consumidores é o que instaura a sujeição da renda da terra, a qual se revela na dilapidação da
receita que caberia aos camponeses, sem que isso signifique vantagem aos consumidores sobre os quais o despojo se faz por meio da sobretaxa nos alimentos à disposição para a
compra.
Na lógica própria das comunidades e dos mercados locais, ganham os produtores - que
alcançam melhores preços no ato da venda - e também os consumidores - que os tem mais
baratos do que no mercado convencional -, exceto em situações de dumping, sistematicamente
praticadas pelos grandes varejistas - especialmente nos setores de alta perecibilidade.
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No caso do setor de hortifrutigranjeiros, o ônus dessa prática - designada de luva,
rapel, bonificação, entre outros - não é absorvido pelo grande setor varejista, mas recai sobre
os fornecedores especializados, quase sempre camponeses. Além deles, especificamente, recai
também sobre aqueles sem qualquer vínculo com as corporações com atuação no setor
varejista: os produtores especializados somente se dispõem a entregar produtos muito baratos
a tais cadeias mediante o privilégio de ter acesso a poderosos canais de comercialização, os
supermercados e hipermercados, imprescindíveis para absorver a sua escala de produção.
Ocorre que para tanto faz-se necessário a intensificação do uso do solo e a renúncia à
diversificação. Com isso, a absoluta dependência das trocas mercantis simplificadas, reduzida
a uma pequena gama de produtos se impõe. Por sua vez, os camponeses não especializados
terão o seu mercado potencial inviabilizado, porque é virtualmente impossível competir com
produtores especializados.
A culminância dessa dinâmica perversa é a expulsão de muitos deles desse circuito,
para os quais a doutrina neoliberal reserva uma receita: a implementação de políticas públicas
que atuem no sentido de fazer florescer oportunidades para realizarem outras capacidades,
segundo suas próprias competências e que, nesse caso, pode ser vender a força de trabalho,
migrar ou começar o "próprio negócio" fora da terra, leia-se, ingressar na informalidade
urbana (VELTMEYER, 2011).
Mesmo aos demais com insuficiência de terras e baixa capitalização, a inclusão no
mercado segundo os termos mencionados é fonte de permanente vulnerabilização, que pode
culminar em exclusão sumária, caso haja alguma perturbação de ordem interna ou externa. O
processo de concentração fundiária o comprova, pois não raro a etapa prévia à expropriação é
precisamente a especialização produtiva.
Isso é o que revela o quão falacioso é o receituário da solução pelo mercado, que tende
a reforçar ainda mais as fragilidades da produção camponesa. Compreende-las, pois, é
condição para desfazer os mitos que só tem feito legitimar os consensos hegemônicos, os
quais seguem depositando nas mudanças técnicas convencionais as possibilidades de
redenção humana, quando elas, na melhor das hipóteses, poderão oferecer mais do mesmo.
Nisso repousa a necessidade do debate sobre soberania alimentar, porque as práticas
instauradas em seu bojo são as que poderão conservar e expandir o espaço das trocas
virtuosas, as únicas capazes de soldar, na diversidade, a unidade de interesses dos camponeses
e trabalhadores urbanos, cuja existência é mediada pelo trabalho, não por sua exploração.
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Não obstante, a equação convencionalmente aceita do que seria desenvolvimento
supõe, na prática, uma combinação entre progresso técnico e acumulação de capital, o que
restringe tanto a definição quanto as ações que dela emanam ao campo dos ativos, onde quer
que seja e independentemente de como ocorra. Isso não passa de uma abstração ao gosto de
interesses hegemônicos, pois ativos podem desencadear passivos, impondo-se um balanço do
saldo entre ambos para que se apure de que desenvolvimento falamos.
É nestes termos que se pode colocar a análise dos dois conceitos concorrentes:
segurança alimentar e soberania alimentar. Enquanto o primeiro foi concebido dentro de um
enquadramento ideológico da lógica perfeita do mercado, mesmo quando se trata de
necessidades humanas vitais, o segundo surge como alternativa teórica à representação de que
o flagelo da fome decorre de insuficiências no âmbito do abastecimento.
Após analisarem diversos resultados da lavoura de pequena escala na América Latina,
onde as tradições camponesa e indígena chegam a ser indivisíveis, Altieri e Toledo (2011)
identificaram uma capacidade diferenciada de produzir comida com baixa inversão de
insumos, leia-se pressão menor sobre o ambiente e os bens comuns.
Por isso, postulam que as bases para a terceira revolução agrária estariam na
agroecologia, um dos pilares do projeto de soberania alimentar. Contrariamente à agricultura
industrial, fundada em combustíveis fósseis, produção de escala, biotecnologia e mercado
global, a agroecologia supõe acesso dos camponeses à terra, às sementes, à água e ao mercado
local.
Obviamente, tal propositura perpassa questões de ordem geopolítica, já que nada disso
seria possível sem a mediação do Estado, a quem cabe implementar políticas econômicas,
incentivos financeiros e oportunidades de mercado.
Enquanto a política de segurança alimentar advém da lógica inerente à divisão
internacional do trabalho, cujo corolário são os mercados onde insumos e produtos circulam
dentro de parâmetros corporativos homogeneizantes, o propósito da soberania alimentar é o
da diversidade e o da diversificação, compatibilizáveis portanto com a agricultura enquanto
construção social advinda das inumeráveis combinações entre condições ambientais, sociais e
culturais que, historicamente, conferem suporte aos grupamentos humanos. (PATEL, 2009).
O meio para alcança-la seria a agroecologia, conceito hodierno para prática milenar
mas que, na atualidade, tende a ser invisibilizada, quando não é tratada como estratégia de
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pequeno alcance, a exemplo de Bernstein (2012, 2015). Ela assim o poderia ser, não fosse o
estágio de risco que algumas décadas de agricultura químico-mecânica imputou ao planeta e
que, agora, vem potencializado com biotecnologias cada vez mais impulsionadas pelas
necessidades de ampliação dos mercados corporativos e menos constrangidas pelo princípio
da precaução.
Os desafios para a recuperação da biodiversidade e dos ciclos ambientais
fundamentais não parecem deixar alternativas senão investir em pesquisas e conhecimentos
que sejam produzidos com, e não contra, saberes locais erigidos na agricultura enquanto
prática de experimentação e de seleção submetida ao crivo da adaptabilidade social e
ambiental. Isso é o oposto do conhecimento patenteável do qual vivem as corporações.
Eis a razão pela qual não se poderá confundir agroecologia com agricultura orgânica:
por mais que esta persiga a compatibilidade ambiental, por si, não é capaz de romper com a
heteronomia própria da agricultura capitalista erigida sobre sistemas corporativos em
diferentes escalas. Não por acaso, Altieri e Toledo (2011) propõem um corte ainda mais
abrangente do que soberania alimentar, atrelando a dimensão tecnológica a este fazer
agroecológico, porque não há como construir autonomias nos marcos da técnica
umbilicalmente gestada pelo e para o capital, como já alertou Bartra (2008).
Isso requer conhecimento profundo dos ciclos da natureza, que define os limites e as
possibilidades dos cultivos. Ferramentas e conhecimentos mutuamente combinados são a base
da autonomia que move a utopia campesina. É precisamente essa combinação que destoa
daquela das corporações, sustentadas por uma série de monopólios, dentre eles o saber
protegido pelas patentes.
É nos marcos destas dissensões que se definem as inclusões e as exclusões não apenas
no fazer cotidiano do campo, mas inclusive no plano das representações teóricas que fundam
as diretrizes

das políticas públicas, daí ser oportuno analisar a questão a partir das

contradições de classe.
Sabe-se que tecnologias de ponta definitivamente excluem os sujeitos cujo poder de
compra não constitui mercado digno de nota, em nome do qual a arquitetura de progresso
técnico está colocada. De antemão, é oportuno lembrar que mesmo na tradição marxista, o
progresso técnico convencional soa como alvissareiro, sendo visceral a presunção de uma
dissociabilidade possível com a lógica do capital. Como advertiu Bartra (2008), essa é a razão

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 17 – Geopolítica dos alimentos e soberania alimentar
ISSN: 1980-4555

pela qual a crítica marxista está focada mais nas formas de controle exercidas sobre as
técnicas do que nas técnicas em si.
No caso dos estudos agrários, há mais de um século se projeta o progresso técnico
convencional enquanto condição de redenção humana: quase invariavelmente, os parâmetros
de eficiência são vinculados à extensão das propriedades, o que seria uma condição prévia
para o desempenho racional da atividade agrícola. Embora não seja suficiente para explicar o
profundo e duradouro desdém para com as estratégias econômicas empreendidas em pequenas
parcelas de solo, e tampouco para com seus agentes por excelência, o fato é que daı́ também
provem o respaldo teórico para a legitimação de um modelo de agricultura socialmente
excludente e ambientalmente insustentável.

¿qué tan plausibles son las afirmaciones de los contra-movimientos agrarios y sus
defensores, en el sentido de que un retorno a los cultivos familiares de pequeña
escala de bajos insumos (re-campesinización) pueden alimentar una población
mundial varias veces mayor, y tanto más urbana, que aquella de la época en que los
campesinos eran los principales productores de los alimentos mundiales?
(BERNSTEIN, 2012, p. 171).

O desdém sobre a potencialidade da agroecologia no contexto das lutas camponesas
que trazem para a cena política o projeto da soberania alimentar aqui debatido se revela na
sentença de que isso não passa de uma proposição romântica e inócua ante o desafio de
alimentar a humanidade, tarefa que acredita ser possível mediante o concurso da
biotecnologia. A solução metodológica para o respaldo intelectual a esse projeto de
agricultura, logo de sociedade, vem da aposta no controle da capacidade monopólica das
corporações pelos Estados Nacionais.
Nesses termos, parece que a definição do problema e a proposição da solução
reafirmam as estratégias adotadas desde a emergência da segunda revolução agrícola da
modernidade, contexto no qual foram incorporados os insumos químicos e a
motomecanização, cujo resultado foi um incremento de produtividade a uma escala que não
poderia mais justificar e menos ainda explicar a persistência da fome.
De acordo com Mazoyer e Roudart (2010), ainda no período entre guerras, no qual as
mudanças técnicas estavam restritas aos países desenvolvidos, as lavouras mecanizadas já
alcançavam uma produtividade dez vezes maior que as lavouras manuais, o que nos dá uma
ideia do que isso representara para a economia agroexportadora dos países subdesenvolvidos.
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Entretanto, como já demonstrara Prado Júnior (1981), nem tudo aquilo que é bom ou
ruim para a economia agroexportadora o é em igual medida para os pobres do campo.
Enquanto a característica predominante da economia rural foi a baixa monetarização, dado o
foco no autoabastecimento, a desproporcionalidade mencionada não foi capaz de inviabilizar
a economia de pequena escala, coisa que iria se insinuar ao ritmo da incorporação do padrão
técnico gestado no centro do sistema capitalista, pois a possibilidade de concentração do uso
do solo oportunizada pela mecanização associada à quimificação é particularmente
estimulante para que os proprietários removam os camponeses que, sob os mais variados tipos
de acesso condicional, estão em suas terras.
Mesmo aos camponeses proprietários, as dificuldades de manter-se na atividade são
potencializadas quando da plena incorporação da matriz produtiva tecnificada: ela tanto mais
aprisiona quanto maior for a dependência no âmbito do consumo produtivo, pois a compra
dos insumos em quantidade e qualidade segundo os padrões prescritos passa a ser um
imperativo.
A maioria das pessoas que tem fome no mundo não é [...] de consumidores urbanos
compradores de alimento, mas de camponeses produtores e vendedores de produtos
agrícolas. E seu número elevado não é uma simples herança do passado, mas o
resultado de um processo, bem atual, de empobrecimento extremo de centenas de
milhões de camponeses sem recursos (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 26-27).

No cenário da agricultura convencional tecnificada, os limites para a aclamada
competitividade dos camponeses estão dados principalmente pela quantidade de terras a seu
dispor, sendo esta uma variável discreta em análises e discursos alheios à questão agrária
contemporânea. É como se a partilha fundiária fosse bandeira de um passado removido pela
modernização técnica no seio da dinâmica do capital.
Concordando-se com Bartra (2008), a questão de fundo a ser considerada é que as
técnicas modernas são concebidas e desenvolvidas dentro de um contexto de concentração e é
em tais situações que seu nível máximo de eficácia é alcançado. Dentro dessa lógica, a
pequena propriedade é uma excrescência, sendo compreensível que os arautos da tecnificação
tenham sentenciado a eliminação da pequena exploração e, consequentemente, da viabilidade
da reforma agrária. Haveria aqui dois caminhos possíveis: naturalizar a exclusão como
produto da técnica ou colocar em questão a técnica promotora da exclusão, sendo
precisamente nesse ponto que as escolhas teóricas se explicitam.
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Bartra (2008) ensina que a dimensão técnica dependente do modelo de produção,
distribuição e consumo hegemônicos não se configura apenas como instrumento de
acumulação, mas como expressão do ordenamento extorsivo típico do capital - social e
ambientalmente falando.
Ao estabelecer uma profunda vinculação entre o aparato tecnológico e a racionalidade
capitalista, o faz a partir de uma inversão do olhar que o aproxima mais dos ludditas do que
dos marxistas, pois refuta veementemente a tese de que o problema está mais na propriedade
dos meios de produção do que propriamente na impossibilidade de aciona-los segundo uma
racionalidade social e ecológica.
Inspirado nas próprias proposições de Marx, o autor procura revelar como as astúcias
do capital se traduzem em um discurso persuasivo de que a tecnologia pode ser apreendida
fora da lógica que a empreende, senão vejamos:

[...] los ludditas, que hacen doscientos años le echaban la culpa a las máquinas,
siguen teniendo razón en lo fundamental. Para ellos, como para mi, la cuestión debe
ser planteada precisamente a la inversa: el problema no radica tanto en la propriedad
de medios de producción como en la naturaleza de estos medios, que está
determinada porque su propósito es la valorización y esto los lleva a la
especialización e intensificación productiva, es decir, a la erosión de la diversidad
humana y natural. (BARTRA, 2008, p. 87).

Há convergências entre tal assertiva e alguns apontamentos de Santos (2002), para
quem o maior aliado do capital é o consenso em torno da via demarcada pelo mercado e
regida pela racionalidade técnica primaz. Consequentemente, a tarefa da burguesia de
aprofundar seu projeto societário tanto será mais simples quanto for a renúncia da sociedade
em buscar outras possibilidades.
Trata-se de indagar: as evidências do mundo sensível que sinalizam para a
improbabilidade de um outro devir que não seja o fundado na divisão do trabalho e na
megaconcentração, nos termos hoje conhecidos, são suficientemente fortes para reafirmar o
desalento imobilizante? Há sinais de que as benesses do progresso técnico até então
desfrutadas às expensas de muitos que aı́ estão, e dos que virão, poderão ser abrangentes e
longevas?
No que tange ao ordenamento territorial, Calabi e Indovina (1973) afirmam que sob a
égide da acumulação, as dinâmicas espaciais estão inapelavelmente aprisionadas por
mecanismos que visam o fechamento do ciclo de valorização do capital, no qual a mercadoria
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é condição precípua. Para isso, a densidade técnica é determinante, razão pela qual Bartra
(2008) é categórico, ao afirmar que por ser a lógica da acumulação a força motriz do
paradigma técnico, não há como vislumbrar uma neutralidade possível na presunção de que
está posto um projeto civilizador, na exata acepção do termo.
Romper com a ideia de que as técnicas hegemônicas ora apresentadas como
promissoras poderiam ser benéficas, caso o controle estivesse em poder dos trabalhadores, é o
que propõe Bartra (2008), que convida ao reposicionamento em relação à utopia que coloca
em movimento a construção do devir. Do mesmo modo que o horizonte está para a resignação
paralisante ou para a aposta no progresso humano postergável - igualmente parceira do
imobilismo -, as contradições daı́ advindas podem mobilizar as forças criadoras do processo
de transformação que só virá se assim for construído. E vislumbra-lo fora dos marcos das
técnicas hegemônicas aprisionadas no circuito das mercadorias é uma condição prévia e
fundante.
Se o padrão agrícola fundado na mecanização e na quimificação parecera promissor há
um século, quando as teorias agrárias nascentes o tomaram enquanto marco entre o progresso
e o atraso, a história não só encarregou-se de revelar quão excessiva fora a dose de otimismo
nelas contido, conforme Shanin (1980), quanto trouxe para a cena justamente os sujeitos
rechaçados, cujas práticas novamente se insinuam como um repositório de estratégias viáveis
e transcendentes (DESMARAIS, 2013), em contraposição ao cenário de vulnerabilidades
implicadas na fome e na crise ambiental contemporânea.
É nesses termos que o debate sobre a soberania alimentar se coloca. Porque se ele é
indissociável de um conceito de produção de pequena escala no qual a tônica é a autogestão e
a diversidade criativa e criadora, é também pensado na perspectiva dos circuitos curtos de
distribuição e consumo, cujo diferencial está na parcimônia energética e no pressuposto das
trocas virtuosas, em que há lugar para muitos.
Nisto consiste sua essência implosiva do ponto de vista da acumulação de capital, em
que a outra face da lógica excludente é a dissipação negligente que se viabiliza justamente
pela existência de consumidores alhures. São os limites imanentes a tal lógica que imprimem
o ritmo ascendente da orgia consumista, a qual não suporta adiamentos exatamente em função
do seu caráter autofágico, como demonstrado por Harvey (1996).
Seu rebatimento espacial é inconfundível, porque é nas regiões provedoras de
matérias-primas e força de trabalho barata que as tragédias humanitárias são potencializadas.
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Não por acaso, durante décadas o conceito de segurança alimentar foi invocado no contexto
do ideário do desenvolvimento, que a teve como alvo. Assim, pavimentaram-se os caminhos
para o livre arbítrio do mercado embalando as estratégias que deram o tom da diplomacia do
capital.
Para Parpart e Veltmeyer (2011, p. 21), o próprio conceito de desenvolvimento foi
instituído e empregado como parte de uma estratégia geopolítica cujo fim era a contenção da
ameaça socialista no contexto da Guerra Fria. Por isso, buscou-se a adesão dos países recémsaídos da dominação colonial ao projeto de democracia típico do capitalismo da Europa
Ocidental e América do Norte, o mesmo valendo para os chamados países subdesenvolvidos
na ocasião, muitos dos quais em efervescência ameaçadora à ordem burguesa, sendo a
América Latina o melhor exemplo.
Se o desenvolvimento aparecia como a possibilidade de encontro com o projeto
civilizatório prometido desde a época das luzes, em termos institucionais, o parâmetro
manteve-se fiel à lógica de acumulação que já havia culminado num mundo em destroços,
cuja reconstrução pontual fora utilizada para sinalizar uma suposta capacidade de
generalização do Estado de bem-estar social.
A receita foi a do crescimento econômico, razão pela qual até hoje persiste a utilização
de ambos, não raro, como sinônimos. Segundo Parpart e Veltmeyer (2011, p. 24) os termos
desse conceito de desenvolvimento se cristalizaram na política de industrialização, tomada
como caminho único para atingı́-lo. Assim foi sendo reforçada a oposição entre dois modelos
de agricultura, a intensiva em capital, a síntese do modelo da segurança alimentar e a
intensiva em trabalho, típica da organização camponesa que fundamenta a utopia da soberania
alimentar.

Considerações finais

Enquanto o conceito de segurança alimentar está circunscrito ao princípio do direito à
alimentação, o projeto subjacente ao conceito de soberania alimentar transcende a dimensão
do abastecimento em quantidade compatível com esse direito, porque inclui o direito de
acesso aos mercados pelas pessoas que produzem alimentos.
Como ensinara Rosset (2006), do ponto de vista do desenvolvimento enquanto
princípio de equalização social, resta apostar no conceito de soberania alimentar na medida
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em que a condição para a soberania é a existência dos mercados locais acessíveis tanto aos
consumidores quanto aos agricultores locais.
A ideia de soberania alimentar foi inicialmente introduzida pela Via Campesina,
segundo a qual são as comunidades locais que devem exercer total controle sobre os recursos
e métodos de abastecimento de comida, contrariamente à ideia de eficiência na produção e
distribuição própria do sistema global da cadeia alimentar.
Enquanto no regime alimentar corporativo, para utilizar a expressão de McMichael
(2016), o foco está na produção de alimentos em quantidade suficiente para todos, o conceito
de soberania alimentar o inverte: ao regime alimentar corporativo independe a maneira como
ele é produzido e de onde ele provém. Ocorre que a renúncia em problematizar o direito para
produzir ou consumi-los é a que explica a fome e a interdição ao mínimo de dignidade e
horizonte para bilhões de seres humanos.
Somente uma agricultura intensiva em trabalho pode devolver-lhes acesso aos
mínimos vitais, o ponto de partida para a restauração do direito aos bens inalienáveis. Nesse
sentido, Desmarais (2013) incita o reposicionamento ante o conceito de campesinato, que
estaria longe de referir-se a um extinto ou idealizado modo de vida. Para a autora, trata-se de
vibrante setor da sociedade cuja lógica de favorecimento à diversidade é portadora de um
modo distinto de viver em comunidade, porque baseado num critério universal de justiça
social e igualdade.
Por isso, continua mais atual do que nunca a compreensão que privilegia a reforma
agrária e o apoio público à produção camponesa, sendo o caso brasileiro contundente, pois
verifica-se que a extensão média de 90,7% dos imóveis rurais no Brasil é de 22,2 hectares.
Em seu conjunto, tais imóveis dividem entre si apenas 29,3% da área declarada como de
domínio privado (INCRA, 2014).
Isso leva a crer que o fato de uma parte dos intelectuais seguir desqualificando-na se
deve ao conteúdo desestabilizador da ordem, no qual está em evidência um profundo
desencontro de classes porque o objeto de disputa é o mais inalienável de todos os recursos, a
base material da vida que, por natureza, é irreprodutível. Daı́ seu caráter estratégico no que
concerne às concepções de desenvolvimento e de sociedade.
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