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Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada 
deve parecer impossível de mudar. 

(Bertolt Brecht, Nada é impossível de mudar) 



À memória de meu avô, João Raimundo. 
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Soberania Alimentar: O papel do Estado no desenvolvimento de novas políticas 

agrícolas brasileiras em prol da soberania alimentar 

Amanda Araújo Pinto  1

Sumário: 1. Introdução. Brasil, diversidade cultural, identidade politico-econômica e 

fundamentos da soberania alimentar sob a ótica furtadiana 2. Soberania alimentar e suas 

diretrizes à luz do direito 2.2 Direito à alimentação 2.3 Direito ao desenvolvimento 

sustentável 3. O papel do Estado na formulação de políticas agrícolas como pressuposto para 

alcançar a soberania alimentar 3.1 Inovação, planejamento e políticas públicas 3.2 Estratégias 

sustentáveis de produção e consumo de alimentos 4. Considerações finais: Soberania 

Alimentar como projeto político 5. Referências bibliográficas. 

Resumo 

O presente artigo tem como propósito examinar a figura do Estado no 

desenvolvimento de políticas agrícolas para a defesa da soberania alimentar brasileira. 

Entretanto, em que consiste, afinal, o papel do Estado no fomento da soberania alimentar? 

Visando atingir o objetivo proposto, realizar-se-á uma análise das dimensões que qualificam a 

questão da soberania alimentar e sua perspectiva jurídica-política à luz dos princípios que 

regem a Constituição Federal e seu caráter dirigente. Por fim, neste mesmo viés, será feito um 

diálogo entre a temática com as teorias desenvolvimentistas dos célebres professores Josué de 

Castro e Celso Furtado. 

Palavras-chaves: políticas agrícolas; soberania alimentar; comércio internacional; 

desenvolvimento agrícola; agricultura. 

Abstract 

This paper attempts to examine the figure of the State in the development of 

agricultural policies for protect the Brazilian food sovereignty. However, in what constitutes, 

after all the role of the state in the fomentation of food sovereignty? Aiming at achieving the 

Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Membro do Grupo de Pesquisa 1

Direito e Desenvolvimento Sustentável. Coordenadora do Comitê de Liderança e Juventude da Sociedade Rural 
Brasileira.
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objective, will be made an analysis of the dimensions that qualify the food sovereignty and 

your perspectives juridical and economic. Finally, in the same inclination, will be made a 

dialogue among the theme with theories of Josue de Castro and Celso Furtado. 

Key-words: agriculture policies; food sovereignty; international trade; agricultural 

development; agriculture.  

 

1. Introdução. Brasil, diversidade cultural, identidade politico-econômica e fundamentos da 

soberania alimentar sob a ótica furtadiana 

Diversos países, sobretudo no sul global, convivem com crises alimentares. De 

acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(Food and Agriculture Organization - FAO) , há graves dificuldades para superar a 2

insuficiência alimentar e a desnutrição extrema, mesmo havendo produção de alimentos 

suficiente para alimentar toda a população mundial. No Brasil, de acordo com o 

Levantamento Sistemático de Produção Agrícola feito pela EMBRAPA , apenas a produção 3

de grãos seria satisfatória para alimentar quatro vezes a população brasileira, ou seja, mais de 

850 milhões de pessoas.  No entanto, cerca de 5 milhões de pessoas são afetadas pelo 4

problema da fome no país , desestruturando as dimensões do instituto pluridimensional que 5

intitula a problemática. 

Destarte, dissertarei sobre os obstáculos encontrados pelo Brasil e pelos países em 

desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos, quanto à produção alimentar, a persistência do 

fenômeno da fome e a miséria, sendo que, em sua maioria, são países detentores de recursos 

naturais e ampla extensão territorial, isto é, possuem grande potencial agrícola.  

A perplexidade da discussão acerca da soberania alimentar transcende a perspectiva 

do alimento em si. O seu caráter multidimensional do instituto incorpora também a 

FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 - Building resilience for peace and food 2

security. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é uma Empresa Pública de pesquisa vinculada ao Ministério da 3

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-4

levantamento-sistematico-da-producao-agricola.html?=&t=o-que-e Acesso em: 29 de outubro de 2018.

Como o Brasil saiu do Mapa da Fome. E por que ele pode voltar. Nexo Jornal. 23 de julho de 2017. Disponível 5

em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/23/Como-o-Brasil-saiu-do-Mapa-da-Fome.-E-por-que-ele- 
pode-voltar. Acesso em 17 de novembro de 2018.
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comercialização, a distribuição e, na ponta do processo e o acesso. Portanto, para estabelecer  

um estudo político sobre dessa abrangência se faz impossível dissociar os aspectos físicos dos 

alimentos dos econômicos, históricos e políticos. 

Por essa razão, a busca de uma sistematização histórica para a explicação da 

deficiência da soberania alimentar no Brasil é fundamental. Partindo dessa premissa, os 

estudos de Celso Furtado nos guiará nesse ponto de partida. FURTADO diagnosticou a 

problemática dos sistemas econômicos nacionais, em fases diversas de subdesenvolvimento, e 

aproximou a análise econômica do método histórico para a compreensão do papel do países 

subdesenvolvidos no contexto mundial. 

Marcado por um processo histórico capitalista diferente em relação aos países 

considerados “desenvolvidos”, o Brasil, assim como a majoritária parte dos países do sul do 

global, passou pelo ciclo do colonialismo. Este influenciou não somente o processo de 

formação política, bem como a construção da identidade cultural, econômica e social do país. 

A dependência colonial  moldaria a relação de dominação-dependência estabelecidas entre os 6

países industriais e os que se especializaram na exportação de matéria-prima (destaca-se a 

América Latina), com preços subordinados aos grandes centros e às decisões negociadas nos 

países centrais da economia mundial.  7

Sob essa perspectiva e em consonância com o pensamento Furtadiano, sobretudo a 

partir das formulações da obra Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, nos permitiu notar o 

"falso senso de universalidade" da teoria econômica elaborada nos países desenvolvidos.  O 8

progresso técnico não se difundiu de maneira linear no "centro" e na "periferia" da economia 

mundial. Dentro dessa concepção, a questão das desigualdades dentro da Divisão 

Iniciado com a descoberta e findo em 1822 com a Independência, o período do colonialismo foi responsável 6

pela instauração de grandes entraves e dificuldades do país. No Brasil Colônia, as estruturas internas de 
produção então introduzidas, caracterizavam-se por uma rígida especialização e monocultura voltada para o 
mercado externo.

PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. “Desenvolvimento” In RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.) 7

Fragmentos para um Dicionário Critico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo, Saraiva, 2011. p. 21

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 5ª edição, Rio de Janeiro, Contraponto/Centro 8

Internacional Celso Furtado, 2009.
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Internacional do Trabalho  afigura-se como central para assimilar o que acontece com as 9

cadeias produtivas no Brasil.  

FURTADO logrou explicar o processo de crescimento, de modo a comprovar a 

inexistência de “estágios de desenvolvimento”, afirmando a existência de estruturas fixas de 

exploração na economia global. Assim entendeu: 

O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não 
uma etapa pela qual penal, necessàriamente, passado as economias que ja 
alcançaram grau superior de desenvolvimento. Para captar a essência do 
problema das atuais economias subdesenvolvidas necessário se torna levar 
em conta essa peculiaridade. Consideremos o caso típico de uma economia 
que recebe uma cunha capitalista, sob a forma de atividades produtivas 
destinadas à exportação.  10

Cabe ressaltar, quão impactante é a diferença do processo de colonialismo de 

exploração, dado no Brasil, da colonização de povoamento ocorrida no Hemisfério Norte. 

Enquanto nas Antilhas inglesas os grupos dominantes estavam intimamente ligados a 

poderosos grupos financeiros da metrópole e tinham grande influência no Parlamento 

britânico; no Brasil havia um objetivo claramente traçado para espoliar riquezas, sugar tudo o 

que a América pudesse oferecer para que esses países se enriquecessem na Europa.  11

Impossível deixar de enxergar a relação entre como emergiu o processo histórico 

latino americano e as estruturas de dominação ainda existentes, seria este o alicerce do 

chamado “capitalismo periférico”. A explanada expressão tem como característica a 

concentração de renda e riqueza acima da observada nos países desenvolvidos. Ora, a 

produção capitalista latino-americana se pautou em duas premissas: a abundância de recursos 

A DIT (Divisão Internacional do Trabalho) é uma divisão produtiva em âmbito internacional. Os países 9

emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram uma industrialização tardia e que possuem economias ainda 
frágeis e passíveis de crises econômicas oferecem aos países industrializados um leque de benefícios e 
incentivos para a instalação de indústrias, tais como a isenção parcial ou total de impostos, mão-de-obra 
abundante, entre outros.

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editôra Fundo de 10

Cultura S.A., 1963. p.180-181

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 34ª edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2017. p. 11

52-62
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naturais , como resultado da monocultura agrícola; e a superexploração do trabalho das 12

economias subdesenvolvidas moldadas pelos países centrais imperialistas.  13

Essa condição de superexploração está registrada historicamente em diferentes 

contextos históricos, no entanto de muito se assemelha nas formações sociais da América 

Latina.  À luz das obras de Celso Furtado, Fábio BUENO e Raphael SEARA propõe uma 14

conexão entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, esses autores escreveram:  

Essa relação é desigual em sua essência porque o desenvolvimento de certas 
partes do sistema ocorre às custas do subdesenvolvimento de outras. Então, 
a superexploração seria a única maneira dos países latino-americanos 
gerarem excedentes para transferirem aos países desenvolvidos, já que não 
possuem os aparatos tecnológicos para a produção de bens com alto valor 
agregado e, consequentemente, não haverem maneiras de competir com os 
países centrais dentro da lógica imposta pelos mecanismos da economia e 
da divisão internacional do trabalho.  15

Por óbvio, a divisão internacional do trabalho não favorece os países emergentes, que 

adquirem tecnologias a preços altos, enquanto têm seus produtos exportados com o preço 

regulado pelos países desenvolvidos a preços distantes do satisfatório. De fato, é uma das 

”Do ponto de vista econômico, é lógico pensar que quanto maior a dotação de fatores de produção de um 12

país, maiores são suas chances de enriquecer. No entanto, a abundância de recursos naturais dos países tem 
sido considerada, em parte da literatura, não como uma benção, mas sim como uma maldição. A literatura 
sobre desenvolvimento nos anos 1950 a 1970 interpretava a abundância de recursos naturais, e a especialização 
dela decorrente, como um obstáculo à superação do subdesenvolvimento (Prebisch, 1949; Singer, 1950; 
Hirschman, 1958; Frank, 1966; Kaldor, 1978). Essa visão crítica a respeito das economias baseadas em 
recursos naturais ganhou força na literatura heterodoxa nos anos 1990 e seguintes com a publicação dos 
trabalhos seminais de Sachs e Warner (1995; 2001) que buscaram evidências empíricas sobre a maldição. Junto 
com Auty (1993), esses autores configuraram o início do que ficou conhecida como “resource-curse literature”, 
que apontou a relação negativa entre abundância de recursos naturais e crescimento econômico no longo prazo. 
Entre a benção e a maldição, a análise estruturalista, keynesiana ou desenvolvimentista destacou a dimensão 
prejudicial – “a maldição dos recursos naturais” 1 – para as economias sustentadas no uso intensivo de 
recursos naturais. Estabeleceu-se algo chamado também de “paradoxo da abundância”, no qual a 
generosidade da natureza representada pela profusão de recursos naturais origina, entre outros efeitos 
deletérios, baixo crescimento econômico no longo prazo.” PAMPLONA, João Batista  and  CACCIAMALI, 
Maria Cristina. A maldição dos recursos naturais: atualizando, organizando e interpretando o debate*. Econ. 
soc. [online]. 2018, vol.27, n.1, pp.129-159. ISSN 0104-0618. Disponível em: http://dx.doi.org/
10.1590/1982-3533.2017v27n1art5. Acesso em: 10 de março de 2019.

 BUENO, Fábio. SEABRA, Raphael. O pensamento de Ruy Mauro Marini e a atualidade do conceito de 13

superexploração do trabalho Disponível em:http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/
gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf Acesso em: 20 de janeiro de 2019.

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela (na América do Sul), 14

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico (o único 
país não independente— dos Estados Unidos da América) e República Dominicana (na América Central);

BUENO, Fábio. SEABRA, Raphael. O pensamento de Ruy Mauro Marini e a atualidade do conceito de 15

superexploração do trabalho. p.72 Disponível em:http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/
gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf Acesso em: 20 de janeiro de 2019.

SOBERANIA ALIMENTAR !5

http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt8/8_fabiobueno&raphaelseabra.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PAMPLONA,+JOAO+BATISTA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CACCIAMALI,+MARIA+CRISTINA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CACCIAMALI,+MARIA+CRISTINA
http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2017v27n1art5
http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2017v27n1art5


razões que atrasam o desenvolvimento econômico de países como o Brasil, e agrava a questão 

da pobreza nas nações emergentes, e assim, também impede o avanço do acessibilidade 

alimentar de grande parte da população. 

O subdesenvolvimento como uma condição da periferia é o conceito fundamental 

para a compreensão da questão da Soberania Alimentar. “Centro - periferia” é utilizado para 

descrever o processo desigual de difusão do progresso técnico na economia mundial e assim 

“justificar” muitas da estruturas incompreensíveis da economia agrícola brasileira. Em 

conformidade com esta teoria, a divisão internacional do trabalho provocou, desde os 

primeiros estágios do capitalismo industrial, relevantes consequências na divisão econômica, 

fazendo com que países do Centro e os países do Sul global se distanciassem crescentemente 

em termos de estágio de desenvolvimento.  16

Através da tese de Furtado, é possível partir da idéia de que o progresso técnico se 

desenvolveu de forma desigual nos dois pólos, e foi por isso que o fenômeno da subordinação 

econômica propagou e aos que não chegaram na capacidade de produção do avanço técnico, 

restou o papel de suprir as necessidades do Centro com produtos de necessidade primária, tais 

como a maior parte da produção brasileira.  17

A introdução ao “capitalismo periférico” exposta está longe de esgotar o rico debate 

brasileiro e latino-americano, mas restava imprescindível, mesmo que brevemente, explicar a 

posição brasileira na divisão do mercado global como marco mínimo para a compreensão e o 

desenvolvimento dos tópicos subsequentes a cerca da soberania alimentar.  

2. Soberania alimentar e suas diretrizes à luz do direito 

O conceito de soberania alimentar emerge de um contraponto do conceito de 

Segurança Alimentar estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (Food and Agriculture Organization - FAO). Em razão de uma dimensão 

política mais ampla, o instituto parte do princípio de que para ser soberano, a nação deve 

BIELCHOWSKY, Ricardo, Pensamento Econômico Brasileiro: O Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo, 2a 16

ed, Rio de Janeiro, Contraponto, 1995, p. 16. 

BIELCHOWSKY, op. Cit. p. 17.17
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definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e culturas 

alimentares, além de garantir o direito à alimentação de toda população.  18

A proposta surgiu com o movimento político-social em 1966 quando um movimento 

social chamado La Via Campesina – uma aliança global de movimentos camponeses 

construiu seu conceito, objetivando um programa de ambição mundial-histórica. Este 

movimento apresentou a concepção de que o alimento não pode ser tratado como uma 

mercadoria, pelo contrário, o alimento deve ser considerado como um direito social.  19

Desde a Declaração de Roma , elaborada durante a Cúpula Mundial da Alimentação 20

em 1966, inúmeras organizações mundiais mantiveram intensos debates para constituírem a 

definição ideal de soberania alimentar. O filósofo belga LUC VANKRUNKELSVEN , vale-21

se da definição como: 

Soberania alimentar é o direito dos indivíduos, das comunidades, dos povos 
e dos países de definir políticas próprias da agricultura, do trabalho, da 
pesca, do alimento e da terra. São políticas públicas ecológicas, sociais, 
econômicas e culturais adaptadas ao contexto único de cada país. Inclui o 
direito real ao alimento e a produção do alimento, o que significa que todo 
mundo tem o direito ao alimento seguro e nutritivo e adaptado à sua cultura 
e aos recursos para produção de comida; à possibilidade de sustentar-se e 
sustentar as duas sociedades.  22

Nessa mesma perspectiva, STÉDILE e CARVALHO, advertiram o povo latino-

americano a respeito da necessidade da produção dos alimentos para não cair na dependência 

do capital externo. Para eles “um povo que não consegue produzir o seu próprio alimento é 

um povo escravo. Escravo e dependente do outro país que lhe oferece as condições de 

BERNSTEIN, Henri. Soberania Alimentar: uma perspectiva cética. Sociologias, Porto Alegre, ano 17, no 39, 18

mai/ago 2015, p. 276-336. Acesso em: 29 de outubro de 2019.

 19

A Declaração de Roma é uma declaração redigida em Roma (Itália) em 13 de novembro de 1996 durante a 20

Cúpula Mundial da Alimentação organizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) que visa a diminuição da fome para as pessoas no mundo.

Luc Vankrunkelsven é um filósofo e teólogo belga, fundador e coordenador do Wervel – Grupo de Trabalho 21

para uma agricultura justa e sustentável. No Brasil é consultor independente da Fetraf (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar) para formação de lideranças sobre OMC, com especialidade no setor da 
soja.

VANKRUNKELSVEN, L. Soberania Alimentar por uma democracia nos sistemas locais de alimentos. 2006. 22

Disponível em: http://www.fetrasul.org.br/dowloads/Artigos-Cronicas/Soberania_Alimentar.pdf. Acesso em: 29 
de outubro de 2018.
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sobrevivência”.  Nos próximos pontos, discorreremos sobre as diretrizes da soberania 23

alimentar no contexto brasileiro, em sua perspectiva ecológica, social e jurídica dialogando 

com os autores Celso Furtado e Josué de Castro. 

 

2.4 Direito à alimentação 

A erradicação da fome talvez seja a diretriz mais relevante da Soberania Alimentar. 

Sempre posta a frente dos objetivos dos Estados e Organizações, tal como a própria 

Organização das Nações Unidas em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável   24

pronuncia como seus objetivos um e dois, a erradicação da pobreza extrema e o fim da fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição. Ora, o direito humano à alimentação 

adequada está exposto no artigo 25  da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 25

1948  e em âmbito texto legal nacional, o artigo 6º da Constituição Federal, após a EC 26

064/2010, traz com a seguinte redação: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição 

Além de Celso Furtado, outra referência imprescindível para sustentar a abordagem 

aqui proposta, principalmente no tocante a análise da sistemática da fome no Brasil, é o 

médico e sociólogo Josué de Castro. No contexto anteriormente explicado, onde se funda a 

situação da fome nos países chamados “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”, de 

CASTRO, permitiu a análise inovadora em seu tempo e primordialmente advinda de causas 

STEDILE, J.P; CARVALHO, H.M de. Soberania Alimentar. In CALDARTE, R.S; PEREIRA, I.B; 23

ALENTEJANO, P; FRIGOTO, G. (organizadores). Dicionário  de  Educação  do  Campo.  Rio de Janeiro, São 
Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. p.715-720 

”Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 24

extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.”

“Artigo 25 1.Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e bem-estar 25

de si mesmo e da sua família, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora do seu controlo. (…)”

Os tratados internacionais de proteção de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro têm hierarquia 26

constitucional.
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políticas e econômicas, colocando os aspectos naturais e biológicos em segundo plano nos  

estudos referentes as engrenagens da fome. 

Para Josué DE CASTRO, a fome no Brasil é, antes de tudo, consequência do seu 

passado histórico assim como na concepção de Furtado, com a população sempre refém 

dessas estruturas de dependência. Para ele, essa batalha era, também em certos casos, 

provocada pela agressividade dos fatores naturais do meio, mas quase sempre por inabilidade 

do elemento colonizador, apático a tudo o que não significa vantagem econômica direta e 

imediata para os seus planos de aventura mercantil.  Nessa perspectiva, em uma passagem da 27

obra Um livro negro da fome, Josué de Castro explicita: 
Um dos fatores mais constantes e efetivos das terríveis tensões sociais 
reinantes é o desequilíbrio econômico do mundo, com as resultantes 
desigualdades sociais. Constitui um dos maiores perigos para a paz, como a 
tranquilidade da ordem, o profundo desnível econômico que existe entre os 
países economicamente bem desenvolvidos de um lado, e de outro lado os 
países insuficientemente desenvolvidos. Desnível que se vem acentuando 
cada vez mais, intensificando as dissensões sociais e gerando a inquietude, 
a intranquilidade e os conflitos políticos e ideológicos […] Embora o 
desenvolvimento econômico de cada país deva constituir uma 
responsabilidade nacional é evidente que sem uma ampla cooperação 
internacional é muito difícil que este desenvolvimento se processe em ritmo 
desejável nos países pouco desenvolvidos, de forma a preservar o equilíbrio  
político e social do mundo.  28

Nesse sentido, DE CASTRO demonstrava a influência dos fatores sócio-econômicos 

sobre os próprios fatores biológicos da população, por meio da deficiência alimentar e da 

primazia dos interesses privados, em conjunto com incapacidade de equiponderar das 

instituições políticas sempre ligadas às subestruturas de dominação.  29

Ainda agora, conquanto os números absolutos em nível mundial estejam caindo, o 

tema ainda é um dos mais delicados da agenda internacional. No Brasil, após anos de combate 

a fome , o país corre risco de voltar ao Mapa da Fome, sobre os próprios dados da Pnad 30

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. SP: Brasiliense, 1959. p.29327

CASTRO, Josué de.“O livro negro da fome”. São Paulo: Brasiliense, 1960.28

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. SP: Brasiliense, 1959. p.2529

Nos anos 90, a sociedade brasileira mobilizou-se nacionalmente na luta contra a fome e a miséria diante do 30

acirramento das desigualdades sociais do país, impostas pela instabilidade econômica. Nessa ocasião, muitas 
prefeituras e o próprio governo federal passaram a implementar programas voltados para a segurança alimentar.
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Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que revelam esse 

empobrecimento acelerado da população com aumento muito grande dentro das variáveis 

regionais. O gráfico a seguir é resultado do processamento de microdados de Pnads e mostra, 

em milhões, o aumento do número de brasileiros em situação de pobreza extrema:  

                      Fonte: Justificando  31

No tocante a acessibilidade alimentar, Josué de Castro destaca a importância de se 

analisar a problemática do ponto de vista regional no Brasil, visto as variáveis do biomas e 

dos próprios níveis de desenvolvimento regional. Sob essa perspectiva, CASTRO escreveu 

em Geografia da Fome: 

A alimentação do brasileiro tem-se revelado, à luz dos inquéritos sociais 
realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando, nas 
diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos incompletos e 
desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-se 
num estado de fome crônica; noutras, são mais discretos e tem-se a 
subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa 
alimentação em regra tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na 
evolução econômico-social do povo, chega-se à conclusão de que elas são 
mais produto de fatores socioculturais do que de fatores de natureza 
geográfica.  32

Extrema pobreza atinge níveis de 12 anos atrás e Brasil deve voltar ao mapa da fome. Justificando, São Paulo, 31

&& de julho de 2018. Disponível em: http://www.justificando.com/2018/07/11/extrema-pobreza-atinge-niveis-
de-12-anos-atras-e-brasil-deve-voltar-ao-mapa-da-fome/. Acesso em: 26 de março de 2019.

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. SP: Brasiliense, 1959. p.5832
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De fato, a fome é um fenômeno social generalizado, não existe nenhum continente 

que escape à sua ação nefasta, entretanto à luz das teorias estudadas, a miséria se conecta 

intrinsecamente com a estrutura política e econômica sobre a qual o sistema internacional está 

construído. Sendo assim, os países pertencentes a América Latina, paradoxalmente, o 

“continente da abundância” , são cenários da fome e desnutrição, essencialmente configurada 33

pela alta concentração da renda, e a desinformação e consolidação de uma qualidade nutritiva 

precária. 

2.3 Direito ao desenvolvimento sustentável  

Não se pode falar em Soberania e Segurança Alimentar, sem pensar no direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado na perspectiva intergeracional.  Ora, não adiante 34

uma sociedade ter um sistema produtivo que produza comida hoje, mas degrade de tal forma 

o ambiente que as gerações futuras não consigam usar aquela mesma terra, dado pelo 

esgotamento dos recursos naturais e o fim da capacidade de produção. Eis que surge a terceira 

diretriz da Soberania Alimentar, a sustentabilidade na produção de alimentos.  

Existem muitas discussões sobre o conceito, sobretudo quanto o termo 

desenvolvimento sustentável, afinal o progresso econômico seria o termômetro dos níveis de 

desenvolvimento? Evidentemente, não. O termo desenvolvimento sustentável veio para 

destacar a importância do crescimento econômico estar em compasso com preservação 

ecológica e não de maneira imediatista, mas sim pensando na capacidade da terra a longo 

prazo.  Depois de centenas de desastres naturais, a preocupação com os limites ambientais do 35

crescimento econômico tomaram proporções gigantescas. CANOTILHO trabalha com a 

noção de que: 

“O princípio da sustentabilidade aponta para a necessidade de novos 
esquemas de direcção propiciadores de um verdadeiro Estado de direito 

Josué de Castro traz a reflexão do aparente retrato ao qual os países latino americanos são ligados. As enormes 33

reservas naturais, o grande potencial agrícola, e proporcionalmente pouco habitados trazem a falsa impressão da 
ausência de carência alimentar.

E SILVA, Marcela Vitoriano. O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL: um olhar do 34

Direito para o futuro. Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Belo Horizonte, v. 
8, n. 16, p. 115, abr. 2012. ISSN 21798699. Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/
veredas/article/view/179>. Acesso em: 26 de março de 2019.

CAVALCANTI, Clovis. “Meio Ambiente, Celso Furtado e o Desenvolvimento como Falácia” In Ambiente e 35

Sociedade, vol. V, ago./dez. 2002, vol. VI jan./jul. 2003. pp. 73-84. Disponível em:[http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v5n2/a05v5n2.pdf] Acesso em: 20 de março de 2019.
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ambiental. Isto implica que, ao lado dos tradicionais esquemas de ordem, 
permissão e proibição vasados em actos de poder público, se assista ao 
recurso a diversas formas de “estímulo” destinadas a promover programas 
de sustentabilidade (exemplo: política fiscal de incentivo a tecnologia limpa, 
estímulo para a efectivação de políticas de energia à base de recursos 
renováveis).  36

Foi então após muitas discussões sobre a temática que, no ano de 1987, a Comissão 

de Brundland, fixou a ideia de desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem 

as suas. Dentro  do  nosso ordenamento jurídico, a sustentabilidade está elencada de forma 37

subjetiva em alguns dispositivos constitucionais. Relativa a atividade agrária, a Carta Magna 

no Título VII da Ordem Econômica e Financeira, no Capítulo III, delimita as diretrizes das 

políticas agrícolas, colocando no rol da função social da terra a atividade sustentável sob a 

perspectiva social e ambiental: 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos:  
I - aproveitamento racional e adequado;  
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;  
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores 

Ainda no plano constitucional, o caput  do art. 225, podemos apreender a relevância 

conferida à tutela ambiental e o direito ao meio ambiente equilibrado para as futuras gerações, 

desse forma positivou: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O principio da sustentabilidade como Principio estruturante do Direito 36

Constitucional. In Revista de Estudos Politécnicos 2010, vol. VIII, n. 13 p. 7-18, Disponível em: http://
www.scielo.mec.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acesso em: 20 de março de 2019.

DIEGUES, Antonio Carlos S. Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da critica dos modelos 37

aos novos paradigmas. In São Paulo em Perspectiva vol 6. jan.-jun. 1992. p.26 Disponível em: [ http://
w w w . m i c h a e l j o n a s . c o m . b r / m e u % 2 0 t r a b a l h o / f c a _ g r a d / E c o n o m i a % 2 0 I I / A p o /
Desenvolvimento%20Sustentavel.pdf] Acesso em: 15 de abril de 2019.
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de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Já é razoável que a Constituição convoque princípios que proíbam retrocessos no 

sentido de que as políticas ambientais e, sendo assim, as dirijam de modo a melhorar o nível 

de proteção já assegurado pelos vários complexos jurídicos-ambientais.  Será objeto de 38

estudo no próximo ponto, a responsabilidade do Estado no desenvolvimento de políticas 

ambientais e agrícolas para o produção não só como meio de suprir as necessidades 

alimentares, mas de maneira a também garantir o meio ambiente equilibrado para as próximas 

gerações.  

3. O papel do Estado na formulação de políticas agrícolas como pressuposto para alcançar 

a soberania alimentar 

Visto, com certa profundidade, as diretrizes do plano político-social da soberania 

alimentar, este ponto visa, sobretudo, fornecer elementos a cerca do papel do Estado na 

construção de uma nação independente nutricional. Através de um breve panorama do 

ordenamento constitucional, apresentaremos como estão elencadas normas jurídicas em prol 

do desenvolvimento rural e da soberania nacional. 

O regime jurídico da soberania alimentar no Brasil está, sobretudo, na Constituição 

Federal de 1988. A Carta Magna classificada como constituição dirigente , em seu Título VII, 39

da Ordem Econômica e Financeira, positivou diretrizes a fim de garantir a todos existência 

digna,  justiça  social  e  soberania. Nesse sentido (grifou-se), Lea VIDIGAL escreve à luz do 

artigo 170 da Constituição de 1988: 

O artigo 170 estabelece que a ordem econômica tem por fim assegurar a 
todos existência digna, e os princípios elencados nos seus incisos são meios 
para o fim previsto no caput, e devem ser interpretados de maneira a 
viabilizar o alcance das finalidades da ordem econômica. A soberania 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O principio da sustentabilidade como Principio estruturante do Direito 38

Constitucional. In Revista de Estudos Politécnicos 2010, vol. VIII, n. 13 p.14-15, Disponível em: http://
www.scielo.mec.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acesso em: 15 de abril de 2019.

Segundo Marcelo NOVELINO, a constituição dirigente se caracteriza por conter normas definidoras de tarefas 39

e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos. As constituições dirigentes têm como traço 
comum a tendência, em maior ou menor medida, a serem uma constituição total. 
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econômica nacional, prevista formalmente no artigo 170, I da 
Constituição, visa viabilizar a participação da sociedade brasileira, em 
condições de igualdade, no mercado internacional, como parte do objetivo 
maior de garantir o desenvolvimento (artigo 3º, II).  40

No Capítulo III, Título VII, os artigos 184 a 191 tratam especificamente da Política 

Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Os dois capítulos citados estruturam os 

fundamentos da atividade agrícola no Brasil, com a determinação dos fins a serem atingidos 

pelo Estado e pelos particulares. Entre os artigos 184 e 186, prevê ainda a compatibilização 

entre a política agrícola e a reforma agrária com, fundamento na função social da propriedade 

(a função social da propriedade é vista como princípio constitucional ), e o artigo 1° da Lei 41

n° 8.171 de 17 de janeiro de 1991, ainda estabelece o princípio que “o adequado 

abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem 

pública e o processo de desenvolvimento econômico-social”. 

A implementação dos programas constitucionalmente delineados, ou dos sistemas 

públicos necessários à efetivação dos direitos sociais, se faz por meio de um conjunto de atos 

que podem adquirir as mais diferentes formas de expressão jurídica. De fato, para dar 

concretude a uma política pública, são tomadas medidas que, embora unidas por objetivos 

comuns, têm natureza jurídica distintas, tais como: leis ordinárias ou complementares; 

medidas provisórias; emendas constitucionais; decretos; planos; atos administrativos; 

regulamentos; etc.  42

Quanto a atribuição, se faz importante destacar que o art. 23, incisos VII e X da CF, 

concede a competência comum dos entes federativos para o fomento à produção agropecuária 

e a organização do abastecimento alimentar, assim como o combate às causas da pobreza e os 

fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 

MEDEIROS, Lea Vidigal; BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico e superação do subdesenvolvimento: 40

BNDES e planejamento. 2016. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. pg. 198-199

CF/88, art.170, inciso III41

 BUCCI, M.P.D. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002.42
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Portanto, é dever fundamental a presença estatal no fomento de novas políticas 

agrícolas , afim de alcançar as metas da soberania alimentar, haja vista a necessidade de 43

controlar e administrar de forma coerente os fatores estruturais da problemática. O Estado é o 

único que tem instrumentos políticos e jurídicos específicos para a exigibilidade de ações 

imediatas para a proteção contra a fome e o desenvolvimento nacional.  Como ressaltam 44

Danilo Tavares da SILVA e Gilberto BERCOVICI (grifou-se): 

O Estado pode favorecer não apenas a realização de determinada conduta, 
mas estruturar uma sistemática de incentivos mais ampla, na qual o 
particular beneficiado pelo fomento acabe sendo induzido a outras 
práticas relacionadas à sua atividade. Aqui bem se expressa o caráter 
ordenador do fomento porque, no limite, podem-se arquitetar diversas 
políticas públicas com base em algumas poucas coordenadas da entidade 
fomentadora.  45

Todos os institutos jurídicos são funcionalizados, e ao Estado são obrigatórias a 

criação e utilização dos instrumentos proporcionados pelo ordenamento jurídico à sua 

disposição.  Desse modo, o Estado deve buscar estruturar, através de políticas de 46

planejamento estáveis e bem definidas, atingir as transformações político-sociais vinculadas 

as diretrizes  do instituto da soberania alimentar. 

Constituição Federal em seu artigo 187 norteia as políticas agrícola com o seguinte texto: Art. 187. A política 43

agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, 
envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e 
de transportes, levando em conta, especialmente: I -  os instrumentos creditícios e fiscais; II -  os preços 
compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização; III -  o incentivo à pesquisa e à 
tecnologia; IV -  a assistência técnica e extensão rural; V -  o seguro agrícola; VI -  o cooperativismo; VII -  a 
eletrificação rural e irrigação; VIII -  a habitação para o trabalhador rural. § 1º Incluem-se no planejamento 
agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. § 2º Serão compatibilizadas as 
ações de política agrícola e de reforma agrária.

A Lei n° 8.171/1991 (Lei da Política Agrícola) fixa o dever do Estado planejar
 
a política agrícola com a 44

participação efetiva dos produtores e trabalhadores rurais, bem como do setores de comércio, armazenamento e 
transportes, levando em conta I - os instrumentos creditícios e fiscais; II - os preços compatíveis com os custos 
de produção e a garantia de comercialização; III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV - a assistência técnica 
e extensão rural; V - o seguro agrícola; VI - o cooperativismo; VII - a eletrificação rural e irrigação; VIII - a 
habitação para o trabalhador rural.

SILVA, Danilo Tavares da; BERCOVICI, Gilberto. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento 45

estatal dos arranjos produtivos locais. 2010. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p.66

MEDEIROS, Lea Vidigal; BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico e superação do subdesenvolvimento: 46

BNDES e planejamento. 2016. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. pg. 197
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Através da leitura da Constituição, é possível concluir o caráter obrigatório da 

atuação do Estado no direcionamento e dinamização do mercado interno para a 

autonomização da economia, bem como, para promover o desenvolvimento nacional, que 

envolvem dimensões econômicas, políticas, culturais, e interfere nas relações de poder entre 

Estados e entre classes, as estruturas do Estado precisam ser sólidas, sob uma perspectiva 

democrática e emancipatória.  47

3.1 Planejamento, inovação e políticas públicas 

A experiência brasileira demonstra o grande desafio que emerge do confronto entre 

objetivos constitucionais e os atuais procedimentos  das políticas públicas, especialmente nos 

casos das políticas agrícolas,  fiscais  e comerciais.  Isso nos leva ao papel  do Estado e do 

planejamento na solução de problemáticas tão importantes. Partindo da definição prevista pelo 

Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964), no Título I – Art. 1º § 2º:

Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à 

propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia 

rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno 

emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do 

País.

O alcance da produção agrícola com eficiência e suficiência envolve os desafios de 

regular através de normas jurídicas o agronegócio nacional e transnacional; o comércio 

internacional de forma a proteger e incentivar a produção nacional, e além disso, promover os 

pequenos agricultores de forma a abarcar além da humanidade, o meio ambiente.  Voltando 48

às concepções introdutórias, percebe-se que a estrutura mundial produtiva não goza de 

condições equânimes. A maior parte das indústrias extrativas da América Latina pertence ou é 

controlada por organizações estrangeiras, logo considerável parte dos lucros são desviados 

para o país controlador.  

Por esse motivo, a intervenção governamental exerce papel fundamental na 

estruturação de um “fio-condutor” da economia agrícola, através do planejamento de políticas 

MEDEIROS, op. Cit. p. 199-20047

BERNSTEIN, Henri. Soberania Alimentar: uma perspectiva cética. Sociologias, Porto Alegre, ano 17, no 39, 48

mai/ago 2015, p. 311
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monetárias e fiscais bem estruturadas  como as dos países desenvolvidos, a fim de suprir as 49

falhas de mercado. Sobre esses mecanismos, nesse sentido FURTADO escreveu: 

[...]o planejamento aumenta a eficácia do Estado. Minha convicção é que 
uma economia subdesenvolvida como a do Brasil necessita de um 
planejamento [...] numa economia como a brasileira, que tem imenso atraso 
acumulado, desequilíbrios regionais e setoriais, [...] abandonar a idéia de 
planejamento é renunciar à idéia de ter governo efetivo.  50

Desse modo, tendo em vista que o mercado possui falhas e, assim não é suficiente 

por si só para lidar com todas as variáveis , uma questão crucial para se tratar nesse ponto é 51

a regulação para receber incentivos que o pequeno e médio produtor enfrentam. A 

concorrência com a agroindústria torna-se impossível a esse trabalhadores e aqueles que 

utilizam técnicas de plantação e criação tradicionais. 

Impulsionados por grandes financiamentos (de fundos nacionais e estrangeiros), 

utilização de insumos, e forte maquinário a produção se torna muito mais barata, 

inviabilizando a concorrência de mercado com os produtores orgânicos. Cabe ao Estado, 

corrigir essas falhas de mercado, facilitando os mecanismos de crédito rural à esses 

produtores fragilizados e os colocando “em jogo”. 

Outro ponto crucial, a monocultura. A soberania alimentar traz à tona também a 

importância nutricional dos alimentos produzidos. Em 2018, o Brasil importou feijão da 

Argentina e plantou 119,518 milhões de toneladas de soja . Ou seja, nada mais 52

exemplificativo, para mostrar o total fracasso da nossa segurança alimentar. Produzimos para 

o interesse externo, e não conseguimos nos suprir do grão mais tradicional da mesa do 

brasileiro. 

Como explicar o destaque da produção de soja? Para o agricultor, a soja é o grão 

mais rentável e seguro do mercado, fazendo com que a escolha seja óbvia. No mais, vale fazer 

! A Magna Carta determina ser função do Estado o incentivo ao desenvolvimento nacional, no artigo 174, 49
caput:“Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado”.

FURTADO, Celso. O longo amanhecer. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. p. 116 50

PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. “Desenvolvimento” In RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.) 51

Fragmentos para um Dicionário Critico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo, Saraiva, 2011. p. 22

Soja em números 2017/2018. Embrapa. Disponível em: https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-52

economicos Acesso em: 9 de abril de 2019
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uma observação cujo caráter pessoal impede que tenha o estatuto de uma nota metodológica: 

A imagem do produtor brasileiro vem sendo sensibilizada cada vez mais pela sociedade, que 

muitas vezes desconhece as dificuldades de trabalhar com a produção agropecuária no Brasil. 

Ora, qualquer indivíduo em atividade empresarial, seja ela pequena ou grande, tem como 

objetivo fundamental a rentabilidade do negócio, e por essa razão se planejam de acordo com 

cenário que estão. 

Vejamos: em um hectare, um produtor consegue colher 3 mil quilos de soja e apenas 

997 quilos de feijão. Mesmo que o preço da saca do feijão seja mais alto, sua variação é muito 

maior durante o ano, e o governo não fornece nenhum sistema de proteção àquele que produz. 

A área plantada de feijão diminuiu 9% de 2015 para 2016 e é um dos fatores que explicam a 

escolha dos produtores rurais e, consequentemente, a diminuição na produção.  53

Portanto, é evidente a necessidade do governo implantar mecanismos jurídicos que 

conduzam os agricultores ao plantio de alimentos importantes para a subsistência nacional. É 

assim que funciona em vários países da União Européia. A preocupação referente a soberania 

alimentar é tão crucial que países, como a Alemanha, dão subsídios mensais para que os 

produtores continuem produzindo alimentos para abastecer o próprio mercado interno. Em 

contrapartida, o Brasil traz o cenário perfeito para que o produtor escolha a soja como cultura.  

3.2 Estratégias sustentáveis de produção e consumo de alimentos 

Retornando às considerações iniciais, se estabelece o entendimento de Furtado de 

que explica a necessidade de destruir o meio físico dos países subdesenvolvidos e as formas 

de dependência que reforçam as estruturas exploratórias do atual sistema produtivo. Portanto, 

é em uma só percepção que encaixa a destruição ambiental, a ampliação da dependência e o 

crescimento predatório, encontra-se uma combinação que faz pensar no significado de um 

processo (insustentável) que é modernamente o objetivo de todo país, de todo governo, de 

Brasil volta a importar feijão. Notícias agrícolas. São Paulo, 1 de outubro de 2018 Disponível em: https://53

www.noticiasagricolas.com.br/noticias/feijao-e-graos-especiais/222323-brasil-volta-a-importar-
feijao.html#.XJ-3VhNKgXo Acesso em: 30 de março de 2019.
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quase todo grupo social.  A Declaração de Roma , percebe-se a importância dada ao 54 55

desenvolvimento agrícola sustentável, envolvendo aspectos sociais, econômicos e ambientais 

que devem ser entendidos conjuntamente: 

A pobreza é a maior causa de insegurança alimentar. Um desenvolvimento 
sustentável, capaz de erradicá-la, é crucial para melhorar o acesso aos 
alimentos. Conflitos, terrorismo, corrupção e degradação do meio ambiente 
também contribuem significativamente para a insegurança alimentar. 
Esforços para aumentar a produção de alimentos, incluindo os alimentos de 
base, devem ser feitos. Estes devem ser realizados dentro de um quadro 
sustentável de gestão dos recursos naturais, eliminação de modelos de 
consumo e produção não sustentáveis, particularmente nos países 
industrializados, e a estabilização imediata da população mundial. Nós 
reconhecemos a contribuição fundamental da mulher para a segurança 
alimentar, principalmente nas zonas rurais dos países em desenvolvimento, e 
a necessidade de promover a igualdade entre homens e mulheres. Para 
reforçar a estabilidade social e impedir o êxodo rural, que muitos países 
enfrentam, deve-se considerar prioritária também a revitalização das zonas 
rurais.  56

Sob a ótica eco-social, as mudanças na agricultura seriam feitas através de formas 

alternativas de produção que, partindo das bases conceituais e princípios científicos da 

agroecologia, buscariam uma maior aproximação e integração entre conhecimentos 

ecológicos, sociais, econômicos e culturais, levando em conta distintas dimensões que dāo um 

conceito mais amplo de sustentabilidade e afastando-se gradualmente daquelas bases 

científicas e tecnológicas que até agora têm apoiado o modelo agroquímico convencional.  57

Nesse seguimento, nas lições de CAPORAL e COSTABEBER: 

CAVALCANTI, Clovis. “Meio Ambiente, Celso Furtado e o Desenvolvimento como Falácia” In Ambiente e 54

Sociedade, vol. V, ago./dez. 2002, vol. VI jan./jul. 2003. p.29 Disponível em:[http://www.scielo.br/pdf/asoc/
v5n2/a05v5n2.pdf]. Acesso em: 26 de março de 2019.

A Declaração de Roma é uma declaração redigida em Roma (Itália) em 13 de novembro de 1996 durante a 55

Cúpula Mundial da Alimentação organizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) que visa a diminuição da fome para as pessoas no mundo.

 FAO. Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cimeira Mundial da 56

Alimentação (versão em português). Roma: FAO, 1996. Disponível em: http://www.fao.org/wfs/index_en.htm. 
Acesso em: 20 de março de 2018.

 CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: perspectivas para 57

uma nova Extensão Rural. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v.1, n.1, p.6, jan./
mar. 2000a. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/JoseAntonio.pdf Acesso em:12 
de abril de 2019.

SOBERANIA ALIMENTAR !19

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_a_Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_a_Agricultura
http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/JoseAntonio.pdf


Entre suas características principais, estão as estratégias de produção agrária 
baseadas em conceitos ecológicos; o conhecimento científico integrado ao 
conhecimento local, como forma de gerar novos e mais qualificados saberes 
socioambientais; a participação da população rural na determinação das 
formas de manejo dos agroecossistemas; a maior valorização da 
biodiversidade e o respeito à diversidade cultural. Nessa perspectiva o processo 
de ecologização não se limitaria a obedecer apenas estímulos de mercado, mas 
incorporaria valores ambientais e a orientação para a construção de uma nova 
ética de relação do homem com a natureza, conformando assim o processo de 
transição agroecológica.  58

Embora não sendo objetivo principal desse artigo aprofundar a temática das 

estratégias de desenvolvimento sustentável, vale ressaltar algumas de suas principais 

potencialidades. A agroecologia e agricultura familiar mostram-se, sob diversas perspectivas, 

de grande interesse da sociedade. A agricultura familiar, por exemplo, tem amplas 

capacidades de contribuir decisivamente para o alcance da soberania alimentar, visto que 

parte importante dessa segurança se obtém com a produção e com o consumo de alimentos 

nas e para as próprias comunidades rurais, caracterizando assim a produção de subsistência ou 

de autoconsumo como uma importante estratégia para reduzir os graves problemas 

relacionados à fome. 

Nesse contexto, vale destacar ainda que, por sua natureza, a agricultura familiar pode 

assumir determinadas tarefas geradoras de emprego, seja na produção, na comercialização ou 

na própria agroindústria com o crescente espaço que os produtos orgânicos vem ocupando nos 

mercados nacionais. Isso pode ser associado com as estratégias integradas com os próprios 

consumidores ou instituições que demandam produtos ou alimentos com características 

específicas.  É sob esse viés que Ignacy SACHS, escreveu: 59

O desenvolvimento rural socialmente includente e em harmonia com o meio 
ambiente exige soluções intensivas em conhecimentos e mão de obra, 
econômicas em capital e recursos naturais. Devem apelar para a “revolução 
duplamente verde”, garantindo rendimentos elevados por hectare, 
respeitando as limitações ecológicas e dirigindo-se aos camponeses 
tropicais que René Dumont chamava “a maioria silenciosa do mundo 

 CAPORAL, F.R.; COSTABEBER, J.A. op. Cit. p. 7.58

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: perspectivas para 59

uma nova Extensão Rural. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v.1, n.1, p.9, jan./
mar. 2000a. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/JoseAntonio.pdf Aceso em:12 de 
abril de 2019.
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rural”, a mais importante categoria social do planeta, representando quase 
a metade da humanidade.  60

Nessa lógica, os Planos de Comunidades são fundamentais na perspectiva de novas 

estratégias e planejamento, notadamente como meio de agregar informações para a elaboração 

de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural e, num nível de maior abrangência, para a 

elaboração de Planos de Desenvolvimento Rural Microrregional e Regional, destacando as 

particularidades locais e comunitárias. Essas estratégias são devem ser vistas não apenas pelos 

resultados positivos diretos aos envolvidos, mas também por incluir em seu referencial 

processos educativos e participativos que garantem maior protagonismo dos agricultores e 

benefícios à sociedade.  61

ALTIERI demonstra a intersecção entre esses mecanismos e a soberania alimentar, 

no seguinte trecho: 
A produtividade e sustentabilidade de tais agroecossistemas podem ser 
otimizadas com métodos agroecológicos e, desta maneira, podem formar a 
base da soberania alimentar, definida como o direito da cada nação ou 
região a manter e desenvolver sua capacidade de produzir colheitas de 
alimentos básicos com a diversidade de cultivos correspondente. O conceito 
emergente de soberania alimentar enfatiza o acesso dos agricultores à terra, 
às sementes e à água, enfocando a autonomia local, os mercados locais, os 
ciclos locais de consumo e de produção local, a soberania energética e 
tecnológica e as redes de agricultor a agricultor.  62

É importante darmos ênfase na necessidade de fazer da sustentabilidade um ativo 

econômico, se quisermos discorrer sobre alternativas palpáveis. Existe de fato uma grande 

pressão mundial para a adequação da produção agrícola brasileira, mas que, na grande 

maioria das vezes, se abstém de questões importantes e inibe ações efetivas para discutir a 

temática com a complexidade que merece. A produção sustentável, sob a ótica capitalista e 

SACHS, Ignacy. Barricadas de ontem, campos de futuro. Estudos avançados 24 (68), 2010 pp. 25-38. 60

Disponível em [http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/05.pdf] p.25-26 Acesso em:12 de abril de 2019.
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uma nova Extensão Rural. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v.1, n.1, p.11, jan./
mar. 2000a. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/JoseAntonio.pdf Acesso em:12 
de abril de 2019.

ALTIERI, A. Miguel. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Revista Nera, ano 13, p.24, 62

jan./jun. 2010. Disponível em:http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1362/1347 Acesso: 13 de 
maio de 2019.
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imediatista, é muito mais cara, o que em uma estrututa econômica, atinge o mercado em 

várias formas, inclusive na acessibilidade do alimento. 

A pressão mundial e da própria sociedade civil brasileira é, sem dúvidas, positiva e 

fundamental. Contudo, embora haja um mercado de orgânicos de crescente demanda no 

Brasil, ele é socialmente excludente. O modo de produção é “caro” em comparação com 

modo de produção agro-industrial, pois a utilização de agroquímicos e máquinas permitem 

que o alimento se torne muito mais “barato”. Barato até que ponto? Muitos desses mecanismo 

são poluentes e tóxicos deixando a conta muito mais cara ao longo prazo. 

Indubitavelmente, existem alternativas para a mudança dos modos de produção, afim 

de impulsionar o agro sustentável competitivo no mercado internacional e acessível à 

população brasileira. No entanto, para essa transição ocorrer, será fundamental a participação 

do Estado. 

Portanto, para o crescimento dessa produção com viés eco-social, é imprescindível 

pautar uma agenda de propostas de políticas agrícolas nacionais que, uma vez colocadas em 

prática, influenciariam diretamente os modos de produção e consumo sustentáveis e o 

mercado socialmente includente.   63

Nesse sentido, a aplicação de políticas sociais, como manejo sustentável do 

ecossistema local, ampliação do crédito para a produção sustentável, criação de mercados 

institucionais para fortalecer a agricultura familiar, resgate do papel das políticas regionais de 

desenvolvimento, nos conduziriam aos objetivos vinculados a soberania alimentar.  

4. Considerações finais: Soberania Alimentar como projeto político 

No que diz respeito à Constituição Federal, possuímos um arcabouço que nos guia de 

forma evidente à um país soberano, produtivo, sustentável e autossuficiente no âmbito 

alimentar. Todavia, o grande desafio é sua efetivação. O atual cenário brasileiro, reforça o 

sentido de urgência das transformações socioeconômicas e o papel determinante do Estado 

neste processo árduo de planejamento, visto os copiosos entraves históricos, políticos e 

econômicos. 

Segundo o economista Ignacy Sachs, a presença do Estado é imprescindível, tanto regulando e incentivando as 63

instituições privadas quanto utilizando as instituições públicas como agentes financeiros do desenvolvimento 
sustentável.
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Sob a ótica Furtadiana, a participação da economia brasileira no mercado 

internacional em condição periférica implicou a configuração de especificidades da formação 

econômica e social do país, que produz de modo a suprir os interesses dos países centrais. Os 

gestores governamentais têm muito a assimilar com a teoria do subdesenvolvimento, 

especialmente quanto à importância de estabelecer ações econômicas de regulação dedicadas 

aos mercados agropecuários, afim de sair dessa posição de dependência no cenário global. 

A ausência governamental na formulação e aplicação de políticas agrícolas e ações 

antitruste conduziram e conduzem  a  produção agrícola brasileira em sentido contrário as 

diretrizes da soberania alimentar e perpetuam o subdesenvolvimento através desse 

“colonialismo disfarçado”. Nesse sentido, é de se reconhecer que o Estado representa o ator 

fundamental na definição e condução do plano socioeconômico da segurança e da soberania 

alimentar e; o direito econômico o método para tal fim. 

Esse projeto político envolve a consagração da importância da produção rural sob um 

viés eco-social, assegurada por mecanismos jurídicos de condução não só das atividades 

agropecuárias, como também de um certo número de fatores interdependentes que são 

decisivos no desenvolvimento do país. Assim, esses mecanismos seriam utilizados afim de 

reformar as estruturas anacrônicas dadas pela dominação dos países centrais que desmancham 

a soberania em todos os sentidos e fixam a condição periférica da paradoxal sétima maior 

economia do mundo.

O  potencial  agrícola  brasileira  deve  ser  visto  como  oportunidade  e  gatilho  ao 

desenvolvimento da nação como um todo. Sem dúvidas, o agronegócio no Brasil representa o 

setor mais competitivo na cadeia econômica global. Nesse contexto, o Estado deveria utilizar 

dessa  enorme  potência  para  gerar  mais  empregos e atividades remuneradas, e 

consequentemente aumentar a acessibilidade e o direito à alimentação; pautar uma agenda 

capaz de produzir alimentos voltadas prioritariamente ao mercado interno e depois ao 

mercado externo assegurando a soberania do nosso povo por meio acordos internacionais de 

importação e exportação; e por fim, valorizar nossos recursos naturais, através de incentivos à 

preservação e à produção sustentável e inclusiva no Brasil.
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