
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

VANESSA DE CASTRO ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MARX A ALTIERI: LIMITES DO BALIZAMENTO JURÍDICO PARA A 

PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NOS MARCOS DO CAPITALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019  



VANESSA DE CASTRO ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MARX A ALTIERI: limites do balizamento jurídico para a produção agroecológica 

nos marcos do capitalismo 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Direito Político e Econômico 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

como requisito parcial à obtenção do 

título Doutorado em Direito. 

 

 

Orientadora: Profª Drª Solange Teles da 

Silva 

Coorientador: Prof. Dr. Silvio Luiz de 

Almeida 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R788d     Rosa, Vanessa de Castro. 

                      De Marx a Altieri: limites do balizamento jurídico para a produção  

                agroecológica nos marcos do capitalismo / Vanessa de Castro Rosa 

                      250 f..; 30 cm  

 

                      Tese (Doutorado Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana  

                 Mackenzie, São Paulo, 2019. 

                      Orientadora: Solange Teles da Silva. 

                      Bibliografia: f. 229-250. 

 

                      1. Agroecologia. 2. Pensamento ecológico marxiano 

                  3. Insustentabilidade do capitalismo.  4. Forma jurídica I. Silva,                   

                  Solange, Teles da orientadora. II. Título. 
 
                                                                                                     CDDir 340.1 

 

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte– CRB 8/9509 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que dedicam suas vidas pela luta pela terra,  

por justiça social e pela defesa da natureza. 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Os agradecimentos são parte essencial deste trabalho, é o momento que disponho para, 

em primeira pessoa, reverenciar todos aqueles que possibilitaram a realização deste trabalho, 

de forma que começo agradecendo ao querido Prof. Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro, 

por ter me dado esta chance de fazer o doutorado com bolsa integral, mas especialmente por ter 

revolucionado meu modo de pensar e compreender o mundo e o direito, sendo mais do que uma 

referência de pesquisa, mas uma referência para minha vida. 

Ao estimado Prof. Dr. Silvio Luiz de Almeida agradeço o aceite da coorientação deste 

trabalho, dando-me mais do que suporte teórico, mas sim segurança e confiança para ousar e 

pensar de forma crítica e livre. 

Aos meus professores do doutorado do Mackenzie – José Francisco Siqueira, Gilberto 

Bercovici, Alysson Mascaro, Hélcio Ribeiro e Solange Teles da Silva – cujas aulas foram 

verdadeiros momentos de aprendizagem, meus agradecimentos. 

A querida Profa. Dra. Solange Teles da Silva, dileta orientadora, agradeço a liberdade, 

a compreensão, o apoio e o incentivo, sem o qual provavelmente eu teria desistido. 

A Profa. Dra. Maria Beatriz Oliveira da Silva, agradeço a orientação e a contribuição 

essencial feitas na banca de qualificação, e apresento minha admiração pela coragem e pela luta 

por uma sociedade mais justa. De igual modo, agradeço as contribuições feitas pelo Prof. Dr. 

Júlio César de Oliveira Vellozo durante a banca de qualificação. 

Agradeço também aos professores Dr. Camilo Onoda Luiz Caldas e Drª Patrícia 

Tuma Martins Bertolin por terem aceitado participar da minha banca de defesa. 

A meus pais, Maura de Castro Rosa e Janir Terra Rosa, sempre destinatários de 

meus sinceros sentimentos, carinho, admiração e eterna gratidão por todos sacrifícios 

destinados para garantir minha educação e bem-estar. 

Agradeço aos amigos de Sorocaba, Gabriela Caron e Robson D’Angelo e aos amigos 

uemguianos, Priscila Kalinke e Anderson Rocha, pela amizade, carinho e apoio moral. 

Por fim, agradeço ao companheiro de luta e de vida, Danilo Vieira Vilela, com quem 

divido minhas conquistas, sonhos e fracassos e me inspira, a cada dia, ser uma pessoa melhor. 

Já são 17 anos trilhando juntos os mesmos caminhos e compartilhando as mesmas dúvidas, 

indignações e o mesmo desejo por um mundo mais justo e digno.  

Agradeço ao Instituto Mackenzie, a bolsa integral obtida no processo seletivo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe apenas uma história; 

a história dos homens e a história da natureza  

serão algum dia uma única história 

Karl Marx 

  



RESUMO 

 

Desde o processo internacional de conscientização ambiental iniciado na década de 1960, muito 

se avançou na produção legislativa ambiental - internacional e nacional - e muito pouco em 

efetividade da proteção ambiental. Pelo contrário, os riscos aumentaram com os transgênicos, 

a energia nuclear e os agrotóxicos, além de antigos problemas, como o aquecimento global e a 

poluição dos rios e oceanos, continuarem em nível ascendente. Este quadro desperta a atenção 

para o tratamento da questão ambiental e agrária a partir do direito, isto é, dentro do paradigma 

normativista. Desta forma, com base no método do materialismo histórico busca-se avaliar a 

questão ambiental e agrária no modo de produção capitalista, a fim de verificar a real 

possibilidade de um modelo de desenvolvimento sustentável capitalista. O estudo foca-se sobre 

o pensamento ecológico de Karl Marx e sua contribuição para o desenvolvimento da 

agroecologia, como forma de se reparar a falha metabólica, apontada por Marx e John Bellamy 

Foster. A partir desta análise, investiga-se o papel do direito, segundo a proposta de Marx e 

Pachukanis, para avaliar os limites da construção de um sistema agrário agroecológico, a partir 

da forma jurídica e da forma política. Constata-se que, no modo de produção capitalista, não há 

possibilidade de se construir um capitalismo verde ou sustentável, nem um Estado de Direito 

Ambiental, o que inviabiliza, igualmente, a implementação da agroecologia em substituição ao 

agronegócio, frisando-se que a incompatibilidade não é de técnicas agrícolas, mas sim da 

estrutura de funcionamento do capital, da qual direito e Estado são emanações subservientes. 

Os limites à agroecologia estão definidos na própria lógica de acumulação de capital, na esfera 

de valorização do valor e de ampliação da produção e consumo. Resta saber, diante da 

compreensão da agroecologia como conjunto de saberes, ciência e movimento social, as 

possibilidades de construção de novas formas de sociabilidade, de compreensão e de 

organização político-social, como forma de se tentar superar o atual modo de produção, pois o 

capitalismo teve sua origem no campo e é nele que pode surgir a ruptura.  

 

Palavras-chave: Agroecologia. Pensamento ecológico marxiano. Insustentabilidade do 

capitalismo. Forma jurídica. 

  



ABSTRACT 

 

Since the international environmental awareness process initiated in the 1960s, much progress 

has been made in the environmental legislative production - international and national - and 

very little in the effectiveness of environmental protection. However, the risks have increased 

with GMOs, nuclear energy and agrochemicals, as well as old problems, such as global 

warming and pollution of rivers and oceans, continue to rise. This scenario awakens attention 

to the treatment of the environmental and agrarian issue from the right, that is, within the 

normativist paradigm. In this way, based on the method of historical materialism, the 

environmental and agrarian question is analyzed in the capitalist mode of production, in order 

to verify the real possibility of a model of capitalist sustainable development. The study focuses 

on the ecological thinking of Karl Marx and his contribution to the development of agroecology 

as a way of repairing metabolic failure, as pointed out by Marx and John Bellamy Foster. From 

this analysis, the role of law, according to the proposal of Marx and Pachukanis, is investigated 

to evaluate the limits of the construction of an agroecological agrarian system, from the legal 

form and the political form. It can be seen that in the capitalist mode of production there is no 

possibility of building a green or sustainable capitalism, nor a State of Environmental Law, 

which also makes it impossible to implement agroecology as a substitute for agribusiness, 

stressing that incompatibility is not of agricultural techniques, but of the functioning structure 

of capital, of which law and state are subservient emanations. The limits to agroecology are 

defined in the logic of accumulation of capital, in the sphere of valorization of value and 

expansion of production and consumption. It remains to know, given the understanding of 

agroecology as a set of knowledge, science and social movement, the possibilities of building 

new forms of sociability, understanding and socio-political organization, as a way to try to 

overcome the current mode of production, because capitalism had its origin in the field and in 

it can arise the rupture. 

 

Keywords: Agroecology. Marxian ecological thinking. Unsustainability of capitalism. Legal 

form. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As ideias da classe dominante são, em cada época,  

as ideias dominantes, isto é,  

a classe que é a força material dominante da sociedade é,  

ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. 

Karl Marx 

 

A crise ecológica tem alcançado níveis alarmantes, ameaçando a vida no planeta, como 

parte deste quadro destaca-se o crescimento do número de pessoas com fome no mundo, a 

expansão do processo de desertificação dos solos, o aquecimento global, a extinção de espécies 

animais e vegetais, colocando em risco a biodiversidade, o aumento de casos de cânceres, 

obesidade, subnutrição e outras doenças ligadas a agrotóxicos e alimentos industrializados.  

Ao mesmo tempo que os problemas ambientais vão aumentando e se agravando, a 

produção legislativa ambiental, nas esferas internacional e nacional, também aumenta. 

Contudo, esta inflação de normas de proteção ao ambiente, frequentemente, contribui 

significativamente para o agravamento da crise ecológica, por exemplo, na liberação dos 

transgênicos e agrotóxicos, na permissão de devastação, no patenteamento de sementes, na 

privatização da água e na expropriação da terra. 

Esta situação coloca em xeque a efetividade da proteção ambiental desempenhada pelo 

direito por intermédio de suas inúmeras leis, o que permite questionar a forma do paradigma 

normativista-kelseniano em lidar com a questão ambiental dentro do capitalismo. 

O objetivo da presente pesquisa consiste em investigar os limites jurídicos da 

concretização da agroecologia no modo de produção capitalista, a partir do método do 

materialismo histórico, busca-se investigar o cerne da questão ambiental em seu âmago, e não 

a partir de espectros que supostamente tentam proteger o meio ambiente via sistemas 

normativos desconexos da realidade do modo de produção. 

Não há como estancar o processo de exploração da natureza, apenas na esfera 

normativa, sem enfrentar o modo de produção que impulsiona a acumulação de capital, a 

produção e consumo em escala ascendentes, a valorização do valor, as trocas a partir do valor 

de troca (e não valor de uso) e na dissociação entre ser humano e natureza e entre ciência e 

conhecimento tradicional. 

Assim, a partir da análise do modo de produção capitalista, seu funcionamento e seu 

desenvolvimento histórico, constata-se a impossibilidade teórica e prática de se buscar um 

modelo de desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo, consequentemente, as tentativas 

jurídicas mostram-se inviáveis. 
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Por esta razão, importante destacar o papel do direito dentro do modo de produção 

capitalista, a fim de que dele não seja cobrado o que ele não pode realizar, por imperativos 

lógicos e ontológicos, ensejando toda uma infindável discussão cíclica sobre ineficiência e 

inefetividade das normas jurídicas. 

Ao contrário do direito, a agroecologia busca técnicas agronômicas sustentáveis, para 

uma produção agrícola que respeite a natureza, para tanto fundamenta-se na revalorização dos 

conhecimentos e saberes de povos tradicionais e indígenas, o que passa por uma redefinição da 

relação dos seres humanos com natureza, implicando em rediscutir também a questão agrária e 

a relação dos seres humanos com terra, portanto, atua através de movimentos de transformação 

social. 

Cumpre esclarecer o uso da expressão “povos tradicionais”, usada neste trabalho para 

designar, indistintamente, os povos indígenas, quilombolas, caiçaras, comunidades tradicionais 

pantaneiras, pescadores, extrativistas e comunidades de fundo de pasto, etc. Embora sejam 

grupos diferentes, cuja especificidade merece ser respeitada, aqui são todos tratados nos 

aspectos que se assemelham: manutenção de saberes tradicionais e na sua relação com a terra e 

com a natureza. 

Deste modo, a agroecologia aponta como importante ferramenta para a proteção 

ambiental, diante do seu caráter material e estrutural, visto que busca repensar a ciência, a 

técnica e os saberes, a partir de uma abordagem real e concreta, diretamente aplicável no meio 

ambiente, com reflexos diretos e imediatos sobre os agricultores, os povos tradicionais, os 

destinatários dos produtos agrícolas e o modo de organização político-social. 

Por esta razão, o referencial teórico, no estudo sobre agroecologia, concentra-se nas 

obras do chileno Miguel Altieri, engenheiro agrônomo e professor da Universidade da 

Califórnia (Berkeley), o qual desponta atualmente como um dos maiores nomes na difusão da 

agroecologia enquanto ciência, prática agrícola sustentável e movimento social. 

Esta conceituação da agroecologia destaca seu importante papel político, econômico e 

social, muito além do conjunto de práticas agrícolas sustentáveis. Neste ponto, a agroecologia 

se diferencia das demais formas de produção agrícola sustentáveis e naturais, tais como a 

agricultura orgânica, biodinâmica, permacultura, entre outras. 

Este aspecto político e social da agroecologia decorre da necessidade de se conectar 

sociedade e natureza, campo e cidade, a fim de alcançar um modelo de desenvolvimento 

sustentável, ou seja, busca-se a reparação da falha metabólica, conceito desenvolvido por Karl 

Marx para explicar a quebra da relação existente entre seres humanos e natureza no modo de 
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produção capitalista, a partir do processo de perda de fertilidade dos solos pela exploração da 

agricultura capitalista. 

A agroecologia também inicia seus estudos sobre perda de fertilidade dos solos 

decorrente da exploração desregrada promovida pela “revolução verde”. Porém, como se verá, 

a relação entre o pensamento marxiano e agroecologia vai além de uma origem comum, ambos 

buscam a reparação da falha metabólica e o fim da exploração do trabalho humano e da 

natureza. 

No campo jurídico, a referência teórica fundamenta-se no pensamento do jurista 

soviético Evguiéni Pachukanis, responsável pela explicitação do pensamento marxiano sobre 

direito, a partir das formas jurídica e política. E para percorrer a questão ecológica na vastidão 

do pensamento de Karl Marx adotou-se o caminho traçado por John Bellamy Foster, um dos 

pioneiros a reavivar a investigação da questão ecológica no pensamento marxiano, no final dos 

anos 1990, cuja obra foi traduzida para o português e publicado no Brasil, em 2000. 

Ressalte-se que John Bellamy Foster não foi o único, nem o primeiro, a analisar a 

questão ecológica em Marx, mas foi quem buscou, de fato, analisar o materialismo histórico 

marxiano a partir da natureza, buscando suas origens nos estudos de Marx sobre Epicuro e 

identificar os conceitos de metabolismo e falha metabólica, sustentando a tese de que o 

pensamento marxiano é verdadeiramente um pensamento ecológico. 

Foster talvez seja o mais explícito em defender o pensamento ecológico marxiano, 

porém, ele não está sozinho, alinha-se ao lado de pensadores tradicionais como Nikolai 

Bukharin (1888-1938), Christopher Caudwell (1907-1937) e na retomada do debate ecológico 

marxista com a criação da revista Monthly Review e da Capitalism Nature Socialism e 

pensadores como Paul Burkett, Michael Löwy, Enrique Leff, Elmar Altvater, Guilhermo 

Foladori e recentemente Kohei Saito. 

A partir destes referenciais teóricos é possível traçar uma conexão entre o pensamento 

ecológico de Marx e o surgimento da agroecologia, para compreender o papel do direito diante 

da agroecologia, tendo em vista que ela se coloca como uma forma de se buscar a reparação da 

falha metabólica, conceito desenvolvido por Marx, a partir de seus estudos naturalistas da 

época. 

Assim, a agroecologia desponta como possibilidade de transformação e ruptura com o 

modo de produção capitalista, podendo contribuir para se pensar e construir novas formas de 

viver, de saber, de cultivar e de plantar, além de remodelar e redimensionar a produção de 

alimentos, a relação dos cultivos com as florestas e demais elementos da natureza, os hábitos 
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alimentares e as estruturas agrárias, deste modo, ela se posiciona contra o agronegócio e a 

“revolução verde”. 

O capitalismo na agricultura moderna separa os seres humanos da terra, expulsa os 

camponeses, expropriando sua terra e explorando-a até seu exaurimento, mediante uso de 

agroquímicos e mecanização de grande porte. É um cenário de exploração humana e ambiental. 

Esta situação é possível pela atuação direta do Estado, que por sua política creditícia 

favorece o grande agricultor, detentor do latifúndio monocultor produtor de commodities, em 

detrimento do pequeno agricultor, que não tem condições de concorrer em condições 

semelhantes no mercado, restringindo-se a produção alimentícia, que apesar de todas as 

dificuldades, é a responsável pela alimentação da população humana. 

Além disso, as leis garantem o caráter sacramental da propriedade privada da terra, 

enquanto milhões de pessoas vivem sem terra, bem como a apropriação e mercantilização da 

natureza, tais como, a privatização dos recursos hídricos, o patenteamento de sementes e 

técnicas agrícolas (cultivares) e o preço inacessível de alimentos cada vez menos nutritivos e 

prejudiciais à saúde humana, contribuindo para que atualmente existam mais pessoas famintas 

no mundo do que havia em 1950, no início da “revolução verde”. 

Destarte, não há relação harmônica ou equilibrada entre capital e proteção da natureza, 

pois esta é transformada em mercadoria e espoliada para atender a escalada de valorização e 

produção capitalista. 

Portanto, para se proteger a natureza de modo efetivo, deve-se enfrentar a estrutura 

capitalista do modo de produção, para mudar a forma de relação entre seres humanos e natureza, 

de modo que a resposta à crise ecológica não pode ser pensada exclusivamente a partir do 

próprio meio ambiente. 

É necessário que a questão ecológica seja trabalhada em conjunto com a questão 

político-social e econômica, por isto o método do materialismo histórico se mostra adequado à 

devida compreensão do problema, pois somente assim poderá pensar em reais soluções, que 

vão além do paradigma normativista. 

A partir da análise histórico-materialista, evidencia-se que o papel do direito como 

forma-jurídica da mercadoria, portanto, não se apresenta como instrumento promotor da 

agroecologia, nem para a solução para a crise ambiental e ecológica, que se apresenta inviável 

no capitalismo, pois, irrealizável a construção de um capitalismo sustentável, de um Estado de 

Direito Ambiental e de um sistema agrário agroecológico capitalista. 

O desenvolvimento do trabalho é dividido em duas partes. A primeira (capítulo 2) 

aborda o pensamento ecológico em Marx e o conceito de agroecologia, apontando a relação 
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entre ambos, evidenciando a base marxiana da agroecologia através do conceito de relação 

metabólica. 

A segunda parte (capítulo 3) trata da relação entre direito e agroecologia, o direito na 

perspectiva marxiana e os limites jurídicos para concretização da agroecologia, através da 

abordagem do Estado de Direito Ambiental, da impossibilidade de sustentabilidade no 

capitalismo e a reconfiguração de um sistema agrário a partir da agroecologia. 

Por fim, imprescindível consignar o respeito aos pensamentos em sentido contrário, 

que acreditam no direito como instrumento de transformação e justiça sociais dentro do 

capitalismo e no próprio capitalismo sustentável. A discordância é científica, no que diz respeito 

ao método, a forma de pensar, aos objetivos e referenciais teóricos, mas o escopo é o mesmo: 

o desejo de um mundo mais justo socialmente e ecologicamente saudável e equilibrado. 
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2 DE MARX A ALTIERI 
 

Todo progresso da agricultura capitalista é  

um progresso na arte de saquear  

não só o trabalhador, mas também o solo. 

Karl Marx 

 

 

A agroecologia é pensada e desenvolvida a partir da “revolução verde”, como forma 

de contrapô-la, em suas mais diversas dimensões – técnica, social, econômica, cultural, jurídica 

e científica -, buscando a redescoberta e revalorização dos conhecimentos tradicionais de povos 

indígenas, tradicionais e dos conhecimentos “populares” dos agricultores. 

O desenvolvimento da agroecologia está atrelado ao próprio desenvolvimento da 

agricultura. Primeiro, na origem da agricultura a partir do conhecimento “popular” dos 

agricultores; depois enfrentou o ocaso da “revolução verde” que transformou a agricultura em 

agroindústria, e, agora, a agricultura busca resgatar sua origem, desenvolvendo novas técnicas 

que lidem com a terra e os agricultores com respeito e de formas sustentáveis. 

A agricultura nasce junto com a sociedade, devido a necessidade de produção de 

alimentos, antes dela os seres humanos viviam nômades, dependendo de caça e coleta, 

passavam a vida em busca de alimentos para a sobrevivência. A Primeira Revolução Agrícola, 

ocorrida no período Neolítico, aproximadamente 10.000 anos a.C1, pode ser considerada como 

a primeira revolução social responsável pela sedentarização dos seres humanos através da 

produção dos alimentos em plantações e domesticação de animais. 

A agricultura nasce de um ato corajoso de alguma mulher que percebeu que as 

sementes jogadas fora criavam raízes no solo, assim, decidiu jogar sobre o solo, as melhores 

sementes que serviriam para alimentação, a fim de dar início a um cultivo, cessando a 

necessidade constante de viagens longas em busca de alimentos, favorecendo assim a fixação 

das pessoas ao redor das colheitas, dando início as primeiras sociedades2. 

O surgimento das sociedades esteve diretamente relacionado com o desenvolvimento 

da agricultura, inclusive ao ponto de o próprio desenvolvimento biofísico das pessoas ser 

determinado pelo sucesso e insucesso da agricultura, razão pela qual logo após os primeiros 

                                                 
1 MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise 

contemporânea. São Paulo: Unesp; Brasília: NEAD, 2010, p. 97.  
2 MANKIND: The Story of All of Us. Inventors. History Channel. Direção: Dan Clifton; Hugh Ballantyne; Louise 

Hooper; Nick Brown; Nick Green; Virginia Quinn. Produzido por History Channel. [S. l.], nov. 2012 (44 min). 

Disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x12qccx. Acesso em: 28 abr. 2019. 

https://www.dailymotion.com/video/x12qccx
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cultivos percebeu-se uma diminuição na estatura medidas das pessoas, devido a diminuição do 

nível diário de ingestão de proteínas3. 

Outrossim, a expansão e contração numérica da sociedades é corolário da produção 

agrícola, de modo que períodos de fartura de alimentos favorecem a expansão, como os de 

escassez impõem desaceleração e redução, inclusive com mortes por fome e desnutrição. 

Assim, a agricultura determina e é determinada pela atividade humana, de modo que 

ela se mostra como objeto de estudo fértil para se compreender a análise da sociedade, sua 

estrutura e funcionamento, inclusive do ponto de vista jurídico, pois ela está inserida no sistema 

agrário, o qual engloba três subsistemas: o ecológico (meio ambiente), o agrícola (conjunto de 

práticas agrícolas sobre a terra) e o externo (questões econômicas, sociais, culturais, etc.)4. Na 

parte terceira do trabalho, será analisada, especificamente, a possibilidade jurídica de um 

sistema agrário agroecológico. 

Estes três pilares permitem a formação do verdadeiro conhecimento teórico da questão 

ambiental, que não pode ser analisada de forma fragmentada, desconsiderando a interação 

material (real) que existe entre meio ambiente, agricultura e questões econômicas, sociais e 

culturais. 

É através da observação e análise crítica do real – da relações existentes entre meio 

ambiente, agricultura e sistema agrário – que se permite a formulação de conhecimento, o qual, 

no presente caso, não busca uma formulação teórica inovadora, mas sim um conhecimento 

desmitificador, que poderá possibilitar novos trabalhos, não necessariamente acadêmicos, em 

busca da transformação da realidade. 

Não se pode ignorar, como tem sido feito pela ciência contemporânea, a interação 

dinâmica entre campo e cidade, agricultura e indústria, bem como o impacto da expropriação 

de terras e da exploração industrial da agricultura no meio ambiente e suas consequências 

sociais. Aqui se mostra a importância de se analisar o tema a partir do pensamento marxiano, 

relacionando-se todos estes aspectos, conforme será demonstrado nos próximos capítulos. 

O avanço do capitalismo sobre a agricultura consiste na industrialização da agricultura, 

o que gera a expulsão dos campesinos e endividamento até a perda de terras, devido a imposição 

do “pacote tecnológico” consistente em mecanização, sementes, fertilizantes e agrotóxicos. 

                                                 
3 MANKIND: The Story of All of Us. Inventors. History Channel. Direção: Dan Clifton; Hugh Ballantyne; Louise 

Hooper; Nick Brown; Nick Green; Virginia Quinn. Produzido por History Channel. [S. l.], nov. 2012 (44 min). 

Disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x12qccx. Acesso em: 28 abr. 2019. 
4 BIANCHINI, Valter; MEDAETS, Jean Pierre Passos. Da revolução verde à agroecologia: Plano Brasil 

Agroecológico. 27 nov. 2013, p. 06. Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/portalmda/sites/default/files/user_arquivos_195/Brasil%20Agroecol%C3%B3gico%202

7-11-13%20Artigo%20Bianchini%20e%20Jean%20Pierre.pdf. Acesso em: 05 abr. 2018. 

https://www.dailymotion.com/video/x12qccx
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Este período, que se inicia com a industrialização e tem seu apogeu no século XX, denomina-

se Segunda Revolução Agrícola5 e se estende até a atualidade. 

Deste modo,  

A agricultura industrializada poderia ser definida como aquela forma de 

manejo dos recursos naturais que gera um processo de artificialização dos 

ecossistemas no qual o capital realiza apropriações parciais e sucessivas dos 

distintos processos de trabalho do campesino, para incorporar-lhes depois ao 

manejo, como fatores de produção artificializados industrialmente, ou como 

meios de produção mercantilizados6. 

 

Já na primeira metade do século XX, a denominada “agricultura moderna” (também 

chamada de convencional, industrial ou capitalista) começa a ser questionada, nos Estados 

Unidos, diante da erosão maciça dos solos, ocasionada pelo uso intensivo da monocultura e da 

mecanização, acarretando o fenômeno Dust Bowl, intensas tempestades de areia, que duraram 

de 1930 até 1940, em Oklahoma, gerando graves problemas ambientais e econômicos. Em 

virtude destes desastres, pela primeira vez foi possível admitir a possibilidade de erro no manejo 

de solos e a criação do Serviço Nacional de Solos7. 

Porém, as soluções pensadas para o problema dos solos passaram pela adoção do uso 

intensivo de fertilizantes hidrossolúveis (nitrogênio e fósforo) e agrotóxicos, pela pressão do 

complexo industrial petroquímicos e mecânico disponível após o fim da II Guerra Mundial8. 

O processo ocorrido após a II Guerra Mundial, autodenominado de “revolução verde”, 

em que a indústria pesada se redirecionou para a produção de maquinário para agricultura - 

favorecendo a mecanização do campo e o consequente êxodo rural – e a indústria química, para 

a produção de agrotóxicos e fertilizantes químicos, a fim de produzir em alta escala, 

legitimando-se a partir do postulado malthusiano e o discurso de combate a fome mundial. 

A “revolução verde” foi projetada, testada e executada pelo grupo estadunidense 

Rockefeller, em parceira com o Escritório de Estudos Especiais, do Ministério da Agricultura 

do México, local onde foi testada, com especial destaque para o agrônomo Norman Borlaug, 

                                                 
5 MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise 

contemporânea. São Paulo: Unesp; Brasília: NEAD, 2010, p. 419-420. 
6 GUZMÁN CASADO, Gloria I., GONZALES DE MOLINA, Manuel; SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. 

Introduccion a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Multi-Prensa, 2000, p. 32: 

La agricultura industrializada podría definirse como aquella forma de manejo de los recursos naturales que genera 

um processo de artificialización de los ecossistemas em el que el capital realiza apropiaciones parciales y 

sucessivas de los distintos procesos de trabajo campesino, para incorporarlos después al manejo, como factores de 

producción artificializados industrialmente, o como médio de producción mercantilizados. (tradução nossa). 
7 COSTA, Manoel Baltasar Baptista da. Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas. São Paulo: 

Expressão Popular, 2017, p. 34. 
8 Ibid., p. 25. 
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“pai da revolução verde” e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1970, por estabelecer um 

programa de elevada produção de com grãos híbridos9. 

Este processo culminou com a produção em alta escala de produtos agrícolas 

subsidiados por governos nacionais ao redor do mundo para a aquisição e implementação da 

“revolução verde”, representando o auge da agricultura moderna, mediante importação de 

máquinas e insumos agrícolas. 

A “revolução verde” ainda aprofundou o quadro de desigualdade social, pois somente 

beneficiou os ricos fazendeiros, que dispunham de dinheiro para comprar o pacote tecnológico 

de maquinário pesado, assim, apenas eles eram beneficiados, com o aumento da produtividade 

e dos lucros, enquanto os pequenos produtores foram alijados do processo10. 

Neste sentido,  

Da análise da evolução histórica da agricultura, das revoluções agrícolas e da 

Revolução Verde, compreendeu-se que a agricultura industrial ao invés de 

atender ao propósito de acabar com a fome e com a má nutrição, acentuou as 

desigualdades sociais, aumento a vulnerabilidade dos povos e comunidades 

campesinas e tradicionais e causou o enriquecimento de um seleto setor social 

e industrial do agronegócio, o qual controla o mercado de sementes, 

agrotóxicos e medicamentos e externaliza para a sociedade s consequências 

negativas de sua atividade, perpetuando a fome11. 

 

A agricultura moderna, segundo Stephen Gliessman, se baseia em seis práticas básicas: 

lavoura intensiva, monocultivo, irrigação, aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle 

químico de pragas e manipulação genética dos cultivos12. 

Estas práticas promovidas pela “revolução verde” causam impacto negativo sobre o 

ambiente disseminando as chamadas doenças ecológicas que podem ser agrupadas em duas 

categorias: as que incidem sobre solo e água e aquelas relacionadas à exploração de animais e 

vegetais13. 

Entre as primeiras estão a erosão, a desertificação, a queda de produtividade do solo, 

o esgotamento de nutrientes, a salinização, a alcalinização do solo e a poluição das águas pelo 

                                                 
9 VOSSAH, Akouvi Gloria Nella. Insegurança alimentar no Chifre da África: dimensões internas e externas: o 

caso da Etiópia. 2017. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2017, p. 30. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24381/1/2017_AkouviGloriaNellaVossah.pdf. Acesso em: 10 mar. 

2019. 
10 Ibid., p. 34.  
11 VENÂNCIO, Marina Demaria. Agroecologia na instrumentalização e ecologização do direito ambiental no 

antropoceno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 142. 
12 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: procesos ecológicos en agricultura sostenible. Turrialba (Costa Rica): 

CATIE, 2002, p. 3.  
13 COSTA, Manoel Baltasar Baptista da. Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas. São Paulo: 

Expressão Popular, 2017, p. 26. 
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uso de fertilizantes e agrotóxicos; na segunda categoria, estão pragas e doenças, perdas de 

safras, extinção de espécies animais e vegetais, perda da biodiversidade, resistência genética de 

pragas, contaminação químicas, destruição dos mecanismos de controle natural14. 

A agricultura moderna pode ser dividida, conforme Miguel Altieri, em duas fases ou 

momentos, o primeiro relacionado com a mecanização e o uso intensivo de agrotóxicos e o 

segundo caracterizado pelo desenvolvimento da biotecnologia15. 

Da primeira fase, marcada pela mecanização e concentração de terras, seguiu-se uma 

primeira onda de problemas ambientais, relacionados a danos à biodiversidade, contaminação 

por agrotóxicos e degradação dos solos pela monocultura e exaurimento dos recursos hídricos16. 

A concentração de terras junto com mecanização provocaram uma expulsão de 

trabalhadores rurais do campo, gerando danos sociais e acirrando o grau de desigualdade no 

país. O latifúndio aderiu a monocultura, regada com uso intensivo de agrotóxicos e se expandiu 

por diversas regiões com o uso de fertilizantes, com o chamado “pacote tecnológico”. 

Este pacote tecnológico, oriundo de pesquisas financiadas pelas grandes empresas do 

setor, foi amplamente divulgado como a solução para a fome no mundo e foi vendido pelos 

Estados Unidos a vários países ao redor do globo, principalmente, aos mais pobres e 

emergentes. Consistia num conjunto de técnicas e produtos para a realização dos cultivos, 

dependente de mecanização e/ou pautado na dependência de produtos vendidos em conjunto, 

tais como, sementes, fertilizantes, inseticidas, herbicidas etc. 

Todavia, todos os países que experimentaram os produtos da “revolução verde”, na 

década de 1960, vivenciaram uma redução anual do seu setor agrícola, isto porque o aumento 

da produtividade é de curto prazo, com o tempo os índices se estabilizam e começam a cair, o 

que mostra a insustentabilidade da produção agrícola convencional17. 

Além de criar um grande mercado mundial para seus produtos, a “revolução verde” 

homogeneizou culturas e práticas agrícolas em todo o mundo, simplificando e fragilizando os 

ecossistemas e os cardápios, tendo em vista que pessoas culturalmente diferentes começaram a 

comer as mesmas coisas, abrindo espaço também para os alimentos industrializados e 

ultraprocessados. 

                                                 
14 COSTA, Manoel Baltasar Baptista da. Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas. São Paulo: 

Expressão Popular, 2017, p. 26. 
15 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 32, 36. 
16 Ibid., p. 32, 33, 35. 
17 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: procesos ecológicos en agricultura sostenible. Turrialba (Costa Rica): 

CATIE, 2002, p. 6. 
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Assim, o impacto da “revolução verde” também se faz presente nos pratos de comida, 

muda-se radicalmente a forma de se alimentar e o cardápio, e os alimentos perderam espaço 

para produtos não nutritivos e sem identidade cultural. 

Dessa maneira, a sazonalidade e a regionalidade que haviam marcado a 

alimentação humana desde os tempos mais remotos foram se desbotando, 

gerando algo que nos meios gastronômicos é conhecido como comida 

internacional. Pejorativamente, essa cozinha pode ser caracterizada pela 

descaracterização. Não pertence a lugar nenhum, não tem sabor de coisa 

alguma, enche o estômago, mas não alimenta a alma do contexto de aromas, 

de história, de vínculo com o meio ambiente. Enche o estômago, mas a alma 

percebe o seu vazio18. 

 

Não só a natureza vem se enfraquecendo, mas também os seres humanos, com uma 

alimentação cada vez mais pobre nutricionalmente e com aditivos químicos causadores de 

doenças. O programa que combateria a fome trouxe insegurança alimentar e danos irreversíveis 

à biodiversidade.  

Em 2011, o Chifre da África sofreu com uma das piores crises famélicas da história 

mundial. De acordo com a Organização das Nações Unidas,  mais de 13 milhões de pessoas se 

viram em situação de total vulnerabilidade social por fome e sede19, o que corrobora a afirmação 

de Amartya Sen, ganhador do Nobel de Economia em 1998, de que o problema da fome não é 

falta de alimentos, mas sim de acesso a eles. 

Confirmando esta tese, vale registrar que no ano anterior à crise famélica do Chifre da 

África, os preços do milho e sorgo, definidos na Bolsa de Valores de Chicago, aumentaram, 

respectivamente, 107% e 180%, tornando-se inacessíveis a grande maioria das pessoas20. 

A fome é produto das estruturas político-econômicas, como bem afirmam Jean Ziegler 

e Josué de Castro, a sua solução passa pelo fim dos oligopólios do agronegócio (sementes, 

agrotóxicos, transgênicos) e pelo controle de crédito e dos preços impostos pelos mercados 

internacionais, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial do Comércio21. 

De forma bem clara, o problema da fome não é a falta de alimentos. É um problema 

político e de organização e justiça social, cuja raiz está na desigualdade das estruturas sociais. 

Neste sentido, já denunciava Josué de Castro, na década de 1940, 

                                                 
18 KHATOUNIAN, Carlos Armênio. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001, 

p. 48. 
19 OXFAM. Food crisis in the Horn of Africa: progress report july 2011–july 2012. [s. l.]: [201-]. Disponível 

em: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/er-horn-of-africa-2011-2012-progress-report-050712-

en.pdf. Acesso em: 10 mar. 2019. 
20 ESTEVE, Esther Vivas. O negócio da comida: quem controla nossa alimentação? São Paulo: Expressão 

Popular, 2017, p. 24. 
21 ZIEGLER, Jean. Destruição massiva: geopolítica da fome. São Paulo: Cortez, 2012, p. 122. 



20 

A luta contra a fome no Nordeste não deve, pois, ser encarada em termos 

simplistas de luta contra a seca, muito menos de luta contra os efeitos da seca. 

Mas de luta contra o subdesenvolvimento em todo o seu complexo regional, 

expressão da monocultura e do latifúndio, do feudalismo agrário e da 

subcapitalização na exploração dos recursos naturais da região22. 

 

A solução para a fome está longe da “revolução verde” e bem próxima da agroecologia, 

pois exige não somente melhoria de práticas agronômicas, mas democratização do controle dos 

recursos agrícolas, como bem destaca Fritjof Capra: 

A fome mundial só poderá ser vencida se houver uma transformação nas 

relações sociais, de tal modo que a desigualdade seja reduzida em todos os 

níveis. O problema primordial não é a redistribuição de alimentos, mas a 

redistribuição do controle sobre os recursos agrícolas. Somente quando esse 

controle estiver democratizado, os famintos estarão aptos a consumir o que é 

produzido23. 

 

Também não se pode creditar às intempéries climáticas o problema social da fome, se 

fosse assim, países desenvolvidos como Estados Unidos e Austrália, que sofrem 

frequentemente com secas e perdas de colheitas e safras teriam uma população estratosférica 

de pessoas famintas, como acontece com os países africanos24. 

Nos últimos cem anos, os agricultores perderam de 90% a 95% da variedade de 

espécies agrícolas e há estimativas que a taxa de perda de diversidade genética da agricultura 

esteja em torno de 2% ao ano25. 

Para evitar a extinção de espécie vegetais tem-se preocupado com a biodiversidade na 

agricultura, não apenas em defesa das espécies que são desmatadas para implantação de 

lavouras, mas também pela diversidade biológica dos próprios cultivos. 

Deste modo, para trazer a diversidade biológica para dentro dos cultivos e na relação 

destes com as plantas silvestres, criou-se o termo agrobiodiversidade, adotado na decisão V/5 

da 5ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, em Nairóbi, em maio de 

200026. 

O conceito de agrobiodiversidade diz respeito a atuação humana sobre os 

ecossistemas27, como forma de se garantir o equilíbrio ecológico e a variedade de espécies na 

produção agrícola. 

                                                 
22 CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 10. ed. Rio de Janeiro: Edições 

Antares, 1984, p. 249. 
23 CAPRA, Fritjof. Ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 

251-252. 
24 ESTEVE, Esther Vivas. O negócio da comida: quem controla nossa alimentação? São Paulo: Expressão 

Popular, 2017, p. 24. 
25 SANTILI, Juliana. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009, p. 62. 
26 Ibid., p. 92. 
27 Ibid., p. 94. 
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De acordo com Harold Brookfield e Michael Stocking, inclui-se no conceito de 

agrobiodiversidade o elemento socioeconômico, corroborando o tratamento sistêmico entre 

ambiente humano e natural, entre aspectos físico-biológicos e socioeconômicos, mostrando a 

interação necessária entre ambos, o que justifica o método materialista na análise da 

agroecologia. 

Para estes autores, a agrobiodiversidade é composta por quatro elementos: a) a 

biodiversidade física; b) a diversidade de gestão (uso de técnicas, métodos e práticas distintos); 

c) a agrobiodiversidade (necessidade de conjugar as plantas e a biota) e d) a diversidade 

organizacional referente aos aspectos socioeconômicos, como diversidade de modos de gestão 

das propriedades, tamanhos distintos de propriedades, com usos distintos, diversidade de 

trabalhadores, grupos etários e gêneros, formas distintas de acesso à terra e de recursos 

externos28. 

Assim, para a agrobiodiversidade e seus agroecossistemas, a agroecologia mostra-se 

como uma ferramenta adequada, pois introjeta em seu conceito e modo de atuar o aspecto 

social, político e econômico, na defesa do ambiente, da justiça social e da produção agrícola 

sustentável. 

Não se pode tratar a questão ambiental desconsiderando as variáveis políticas e 

econômicas, pois as consequências ambientais negativas decorrem da adoção de uma política 

agrícola capitalista voltada para o lucro de alguns latifundiários, em detrimento do equilíbrio 

ecológico, do direito à existência da natureza e dos próprios seres humanos a um meio ambiente 

saudável. 

De acordo com Miguel Altieri,  

A primeira onda de problemas ambientais está profundamente enraizada no 

sistema socioeconômico e hegemônico, que promove a monocultura, o uso de 

tecnologias dependentes de elevados aportes de insumos e a adoção de 

práticas agrícolas que provocam a degradação dos recursos naturais. Essa 

degradação não é apenas de natureza ecológico, mas também social, política 

e econômica29.  

 

Antes da “revolução verde” os agricultores cuidavam do solo vivo em grandes ciclos 

ecológicos através de rotação de culturas, com profundo respeito a vida, não eram necessários 

pesticidas pois os insetos atraídos por um cultivo desapareciam no seguinte, no lugar de 

fertilizantes era usado estrume, devolvendo matéria orgânica ao solo para restabelecimento do 

                                                 
28 BROOKFIELD, Harold; STOCKING, Michael. Agrodiversity: definition, description and design. Global 

Environmental Change, Amsterdam, n. 9, p. 77-80, jul. 1999, p. 78,79. 
29 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 35. 
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ciclo biológico, porém, estas práticas foram abandonadas para adoção dos agrotóxicos, cujos 

efeitos negativos não tardaram a aparecer30. 

A pluralidade de culturas e sua rotatividade foram abandonadas em prol de enormes 

monoculturas controladas por herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes, 

consequentemente, as plantações ficaram cada vez mais simples do ponto de vista genético; o 

solo mais pobre e arenoso, sujeito a lixiviação; a fauna e floras em desequilíbrio; recursos 

hídricos e alimentos contaminados com agrotóxicos, além de retirar do agricultor a escolha do 

que plantar, colocando-o em situação de insegurança alimentar. 

De 1990 até 2002, o uso de agrotóxicos aumentou 85,5%, no Brasil, o que coincide 

com o aumento do processo de eutrofização dos rios, pelo escoamento de fertilizantes, esta 

expansão da “revolução verde” acarreta grave processo de erosão ocasionando o escoamento 

de solo aos rios, no patamar de aproximadamente 130 milhões de toneladas de solo por ano31. 

O potencial destruidor da monocultura não incide somente sobre o solo, plantas e 

alimentos, ele homogeniza e padroniza as mentes, no processo denominado por Vandana Shiva 

de “monoculturas das mente”, pois cerceia a liberdade de pensar soluções plurais e de perceber 

um ambiente diverso32. A monocultura da mente impede de pensar um mundo biodiverso, 

organizado sob um novo modelo social, ela uniformiza e padroniza uma única forma de pensar. 

O plantio de monoculturas enfraquece os ecossistemas e os cultivos; empobrece o solo; 

exige o uso de agrotóxicos poluindo o ambiente e causando problemas sociais, além de colocar 

em risco florestas nativas e comunidades tradicionais.  

De acordo com o biólogo francês Francis Chaboussou, em sua obra Plantas Doentes 

pelo Uso de Agrotóxicos: a Teoria da Trofobiose, publicada no Brasil, em 1987, o uso de 

agrotóxicos – pesticidas e fertilizantes - pode alterar a composição da seiva vegetal, tornando a 

planta mais propícia à multiplicação de pragas e doenças33, o que torna um ciclo vicioso a exigir 

mais agrotóxicos. 

                                                 
30 CAPRA, Fritjof. Ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 

246. 
31 SILVA, Maria Aparecida de Moraes; MARTINS, Rodrigo Constante. Trabalho e meio ambiente: o avesso da 

moda do agronegócio. Lutas & Resistências, Londrina, v. 1, p. 91-106, set. 2006, p. 95, 96. 
32 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: 

Gaia, 2013, p. 15. 
33 KHATOUNIAN, Carlos Armênio. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001, 

p. 36. 
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No Maranhão, por exemplo, o cultivo de floresta de eucaliptos, chamada de “deserto 

verde”, ameaça o cerrado e sua biodiversidade, comunidades locais e o abastecimento de água 

da região, razão pela qual a justiça federal determinou a suspensão do plantio de eucaliptos34. 

Estudos científicos apontam que 90% da agricultura mundial é dominada pela 

monocultura industrial, que colocou o mundo dependente de 12 tipos de grãos e 23 espécies 

vegetais, num modelo de produção altamente dependente de insumos químicos e energia e 

extremamente vulnerável a pestes e mudanças climáticas, o que tem contribuído para o aumento 

dos episódios de grande fome na história, como aconteceu na Índia e Irlanda35.  

A Irlanda, no século XIX, tinha a alimentação de seu povo baseada em uma 

determinada espécie de batata, que proliferou nas lavouras do país, deixando a agricultura do 

país com baixa diversidade genética e vulnerável. Após perder sucessivas colheitas por uma 

praga que atacou as batatas, a Irlanda, na década de 1840, perdeu praticamente 30% de sua 

população por morte por inanição. 

Nos Estados Unidos, 95% das variedades de repolho, 94% das variedades de ervilha e 

81% dos tipos de tomate e 86% das espécies de maçãs deixaram de existir devido a 

monocultura36. 

Este processo de simplificação genética não é restrito às espécies vegetais. De acordo 

com Relatório sobre o Estado dos Recursos Genéticos Animais, 20% das vacas, cabras, porcos, 

cavalos e aves existentes estão ameaçados de extinção, 16% já se extinguiram, 15% se tornaram 

raras e, entre os anos de 2000 a 2006, 62 raças destes animais foram extintas37. 

A biodiversidade, segundo a Via Campesina, deve ser a base para se garantir a 

soberania alimentar, como direito fundamental básico dos povos, que deve prevalecer sobre as 

diretrizes comerciais da Organização Mundial do Comércio (OMC)38.  

A agricultura é uma atividade econômica que depende da natureza, se tal fato não for 

considerado e se tratar a agricultura segundo as regras da economia de mercado, em busca de 

produtividade e metas de curto prazo, sem a preocupação com o futuro. A agricultura colapsará, 

                                                 
34 DE OLHO NOS RURALISTAS. Observatório do Agronegócio no Brasil. Justiça do MA proíbe Suzano de 

expandir plantio de eucalipto no Cerrado. 24 out. 2016. Disponível em: 

https://deolhonosruralistas.com.br/2016/10/24/justica-do-ma-proibe-suzano-de-expandir-plantio-de-eucalipto-

no-cerrado/. Acesso em: 16 fev. 2019. 
35 TWN; SOCLA. Agroecology: key concepts, principles and practices. Penang (Malaysia): Third World Network; 

Berkeley (USA): Socla, 2015, p. 2. 
36 SANTILI, Juliana. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009, p. 97. 
37 Ibid., p. 98-99. 
38 GUTERRES, Ivani. Agroecologia militante: contribuições de Enio Guterres. São Paulo: Expressão Popular, 

2006, p. 54. 
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pois ela precisa de uma base ecológica equilibrada, que, por sua vez, exige biodiversidade, 

complexidade, água e solo saudáveis. 

Atualmente, a agricultura usa 12% de todas as terras e consome 70% da água retirada 

das fontes hídricas ao redor do globo. Para compreender este número, basta lembrar que para a 

produção de um bife bovino são utilizados 15.000 litros de água por quilo de carne, e para a 

produção de cereais são usados 1.500 litros de água por quilo; na produção de frutas, 1.000 

litros de água por quilo produzido39. 

A agricultura industrial produz apenas 30% dos alimentos destinados aos seres 

humanos, a maior parte da sua produção é destinada a biocombustíveis e forragem (alimentos 

para animais), sendo que cerca de 33 a 40% dos alimentos produzidos são perdidos na produção, 

transporte ou desperdiçado, enquanto 3,4 bilhões de pessoas sofrem com fome, subnutrição e 

obesidade40, o que reforça a ideia de que a causa da fome não é a falta de alimentos. 

Em 2008, os preços dos alimentos bateram um recorde, devido a especulação do 

mercado internacional, aumentando o número de famintos no mundo, enquanto as 

multinacionais Cargil e Bunge tiveram lucros recordes. Estas empresas fazem parte do império 

da indústria de alimentos e controlam o que será produzido, com quais tecnologia, a qualidade 

e quantidade dos alimentos e o preço que as pessoas terão que pagar, o que subjuga produtores 

e consumidores41.  

Ao lado dos problemas ambientais e de saúde, os agrotóxicos também representaram 

severa diminuição na mão de obra rural, tendo em vista que um litro de herbicida substitui o 

trabalho de dezenas de trabalhadores e ainda o realiza em menor tempo42. 

Estes números questionam o “sucesso da revolução verde” enquanto discurso de 

aumento de produtividade e combate à fome no mundo e precisam ser debatidos cientificamente 

para colocar fim ao uso desenfreado de agrotóxicos, ao processo de concentração de terras e 

expulsão dos trabalhadores e às ondas de problemas ambientais. 

A segunda fase da “revolução verde” está conectada com a “biorrevolução, promovida 

pelos mesmos grupos que promoveram a primeira onda da agricultura de base agroquímica 

(Monsanto, Syngenta, DuPont, etc)”43, porém, agora com os transgênicos. 

                                                 
39 TWN; SOCLA. Agroecology: key concepts, principles and practices. Penang (Malaysia): Third World 

Network; Berkeley (USA): Socla, 2015, p. 2. 
40 Ibid., p. 3. 
41 Ibid., p. 3. 
42 KHATOUNIAN, Carlos Armênio. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 

2001, p. 22-23. 
43 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 37. 
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À segunda fase da “revolução verde”, segue-se uma segunda onda de problemas 

ambientais, tais como, o aumento da vulnerabilidade dos monocultivos a uma nova estirpe de 

patógeno ou praga; ameaça a biodiversidade pela simplificação dos sistemas de cultivo e pela 

erosão genética; risco de “transferência involuntária de ‘transgenes’ para parentes silvestres de 

plantas, com efeitos ecológicos imprevisíveis”; desenvolvimento de resistência em várias 

espécies de lepidópteros à toxina Bt (proteína de ação inseticida produzida por uma bactéria e 

inserida no gene da planta); possibilidade de pulgões capazes de sequestrar a toxina Bt e 

transferi-la para seus predadores, afetando a longevidade dos besouros, estas toxinas também 

podem ser incorporadas ao solo, impactando-o, negativamente e a possibilidade de mutação 

genética com reconfiguração gênica, entre tantos outros danos44. 

A agroecologia se posiciona contra os transgênicos, “questiona os mitos da 

biotecnologia e desmascara a engenharia genética, revelando o que ela realmente é: uma ciência 

reducionista que promove uma ‘varinha mágica’ destinada supostamente a solucionar os 

problemas ambientais da agricultura”45. 

Observa-se que  

Os projetos de capitalização do campo, associados primeiro com a Revolução 

Verde e agora com os cultivos transgênicos, foram incapazes de respeitar o 

valor dos recursos naturais, culturais e humanos do meio rural, levando a uma 

sobreprodução e a um subconsumo de produtos alimentícios, com efeitos 

devastadores em termos de perdas de fertilidade dos solos, salinização e 

erosão das terras [...]46. 

 

Ainda não há certeza científica sobre a biossegurança dos transgênicos, de modo que 

deveria haver mais estudos antes de sua liberação comercial como tem ocorrido, em respeito ao 

princípio ambiental da precaução. 

Alguns registros históricos são imprescindíveis quando o assunto é a liberação 

comercial de transgênicos. Em 1980, nos Estados Unidos, 35 pessoas morreram e mais de 1500 

ficaram aleijadas em decorrência de uma toxina produzida por uma bactéria transgênica que 

produzia aminoácido usado como suplemento alimentar. Em 1998, o milho transgênico, 

produzido pela Aventis, gerou uma série de graves alergias nos consumidores e contaminou 

                                                 
44 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 37-38. 
45 Ibid., p. 52. 
46 LEFF, Enrique. Agroecologia e saber ambiental. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 

Porto Alegre, v. 3, n. 1, jan./mar. 2002, p. 47-48. 
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40% da produção de milho estadunidense devido a polinização cruzada e a mistura nos 

armazéns47. 

A uniformização genética promovida pelos transgênicos deixa as plantas vulneráveis 

a doenças, às mudanças climáticas e ao ataque de pragas que se tornam cada vez mais 

resistentes, exigindo-se agrotóxicos em maior quantidade e em maior toxidade, colocando em 

risco a vida humana e o equilíbrio ecológico. 

Embora seja disseminado como a alternativa salvadora da lavoura, o uso dos 

agrotóxicos contamina gravemente à saúde humana, estando ligado a diversos tipos de doenças, 

tais como, o Paraquat ao mal de Parkinson; o 2,4-D e os organofosforados ao linfoma no-

Hodgkin; o DDT, a leucemia e câncer de mama; os organoclorados, a danos na função 

reprodutora humana e os fosfatados com cadmio ligados a danos ao sistema nervoso48. 

Além do mais os transgênicos promovem uma homogenização dos cultivos, o que 

enfraquece e coloca em risco todo o ecossistema. A biodiversidade é fundamental para realizar 

as funções ecossistêmicas, tais como: a utilização eficiente dos recursos, a regulação biótica 

(controle populacional realizado por outros organismos), a proteção do solo, a reciclagem de 

nutrientes, o ciclo da água e a estabilidade ambiental e biótica49. 

Sobre a importância da diversidade, Fritjof Capra ensina 

Nos ecossistemas, o papel da diversidade está estreitamente ligado com a 

estrutura de rede do sistema. Um ecossistema diversificado também será 

flexível, pois contém muitas espécies com funções ecológicas sobrepostas que 

podem, parcialmente, substituir umas às outras. Quando uma determinada 

espécie é destruída por uma perturbação séria, de modo que um elo da rede 

seja quebrado, uma comunidade diversificada será capaz de sobreviver e de 

se reorganizar, pois outros elos da rede podem, pelo menos parcialmente, 

preencher a função da espécie destruída. Em outras palavras, quanto mais 

complexa for a rede, quanto mais complexo for o seu padrão de interconexões, 

mais elástica ela será50.  

 

A complexidade de um sistema está ligada a sua biodiversidade, e é esta diversidade 

que garante a readaptação do sistema a situações adversas, porém, quando se perde a 

diversidade, o sistema perde força e fica mais vulnerável, com menos chances de recuperação, 

por isto a monocultura e os transgênicos representam riscos a sustentabilidade e não devem ser 

adotados em sistemas mais sujeitos às intempéries violentas da natureza. 
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No Brasil, o agronegócio teve início na década de 1960, fortalecendo-se na década de 

1970, devido aos créditos agrícolas fornecidos pelos governos militares no processo conhecido 

como “modernização conservadora”, que possibilitou a compra de terras por estrangeiros, a 

aquisição de maquinário pesado e insumos (fertilizantes sintéticos, sementes e agrotóxicos) 

através de crédito subsidiado, além de “assistência técnica, recursos públicos para a pesquisa e 

preparação de profissionais especializados no âmbito do ensino universitário ou técnico” 51, sem 

promover alteração na estrutura fundiária do país. 

Assim, empresas como Fundação Ford, Rockefller, Kellogs e o próprio governo 

estadunidense disseminou a “agricultura moderna” no Brasil através de intercâmbio entre 

universidades brasileiras e instituições de pesquisa estadunidenses, da reformulação da grade 

curricular dos cursos de agronomia para atender aos interesses deste novo padrão de produção 

agrícola52, restrita a certos cultivos para atender ao mercado externo. 

Este modelo de agricultura transplantado dos Estados Unidos para o Brasil 

desconsiderou as condições climáticas, edáficas e biológicas dos campos brasileiros e se impôs 

através de um modelo simplificado e homogenizador para cultivar as mesmas plantas em todo 

território, sem considerar as especificidades ecológicas e sociais, de modo que desconsiderou a 

vasta quantidade de terras agriculturáveis ociosas e o grande número de pessoas camponesas 

disponível para trabalhar, mas sem capital para investir53. 

Os efeitos sociais desta política agrícola gerou a expulsão do trabalhador rural do 

campo (êxodo rural), permitiu a aquisição de terras por empresas estrangeiras, acirrando a 

desigualdade social e favorecendo a expansão dos latifúndios e a mecanização do campo, uma 

modernização que manteve a estrutura agrária concentrada nas mãos de poucas pessoas, 

mantendo a forte desigualdade social gerando o que poderia se chamar de precariado no campo 

e favelização nas cidades. 

A “revolução verde” é um subproduto da revolução agrícola contemporânea, mas 

direcionada aos países em desenvolvimento, nos quais o poder público subvencionou sua 

implantação54, o que favoreceu o desenvolvimento do agronegócio, fortalecendo uma elite 

agrária existente no país desde o período colonial. 
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O agronegócio é marcado pelas contradições do capital no campo brasileiro e pela 

manutenção de uma estrutura exploratória da natureza e do trabalho assalariado de modo que  

Em primeiro lugar, paralelamente ao avanço de culturas com alto grau de 

modernização técnica-produtiva segue havendo terras com baixíssima 

produtividade e investimentos fundiários com caráter estritamente 

especulativo. Permanecem, neste contexto, o caráter ultraconcentrado da 

estrutura fundiária brasileira e os contínuos conflitos decorrentes da 

exploração do campesinato e de populações tradicionais. Em segundo lugar, 

em paralelo ao maior controle bioquímico sobre o processo produtivo e à 

maior mecanização de atividades agrícolas seguem tragicamente recorrentes 

as mortes por excesso de trabalho em canaviais paulistas (Alves, 2006, 2007; 

Moraes Silva, 2008). Permanece, nesse sentido, o caráter predatório da 

exploração-dominação da força de trabalho rural manual mesmo nas culturas 

e regiões mais “modernas” do campo brasileiro55. 

 

A formação desta elite agrária é descrita por Florestan Fernandes, na obra A Revolução 

Burguesa no Brasil, em que revela a conexão direta entre a formação do capitalismo no Brasil 

e das classes sociais. Do capitalismo dependente, nasce uma economia periférica, duplamente 

articulada, ou seja, dependente do mercado externo e internamente sustentada por uma 

burguesia autocrática, arcaica, conservadora e pró-imperialista56. 

No atual quadro, o agronegócio coloca o país na periferia da economia internacional 

aprofundando as características de semicolônia moderna, pois  

[...] ao concentrar o capital social no setor primário, aumenta ainda mais a 

distância entre o setor que produz bens de capital e a indústria que produz bens 

de consumo, que se torna ainda mais dependente das importações. E, ao 

mesmo sentido, especializa o pais na exploração de recursos naturais 

retardando ainda mais o desenvolvimento tecnológico e sua difusão ao 

conjunto das indústrias. Em uma frase: as características de semicolônia se 

aprofundam57. 

 

O termo agronegócio tem origem na obra A concept of agribusiness, publicada por 

John H. Davis, em 1957, e se referia ao total de operações produtivas nas fazendas desde a 

produção, processamento, armazenamento e distribuição de commodities agrícolas58. 

O agronegócio consiste num conjunto de atividades econômicas ligadas ao processo 

produtivo desde a fase antes, dentro e após a porteira, organizadas em sistemas agroindustriais 
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que abrangem os mercados agroalimentar e agroindustrial, atrelando a produção agrícola à 

industrial, sob regência do mercado59. 

Importante registrar como alerta Sérgio Sauer, que o termo “agronegócio” surgiu do 

inglês agribusiness, indicando inicialmente “um conjunto de ações ou transações comerciais 

(produção, industrialização e comercialização)”60, mas na transposição do termo para o 

contexto brasileiro, o termo passou a designar “um conjunto de atividade agropecuárias em 

grande escala desenvolvidas em grandes extensões de terra (mesmo a base sendo o family 

farming norte-americano)”61. 

Assim, agronegócio designa uma cadeia internacional de negócios associados de 

diferentes etapas desde a produção até a distribuição, mas com a função de ampliar mercados 

para setores financeiros e industriais e fornecer matéria prima a baixo custo para a indústria62, 

radicalizando os papéis históricos da América Latina, África e Ásia de exportadores de 

commodities e importadores de produtos industrializados. 

O movimento de financeirização do capital se reflete na agricultura, onde o capital 

financeiro passa a controlar a produção e a comercialização dos produtos agrícolas, 

especialmente, através da aquisição de empresas de diferentes setores produtivos por bancos, 

gerando um crescimento surpreendente dessas empresas que tiveram um investimento de 

capital acumulado de fora dos processos agrícolas, contribuindo para dominarem a produção e 

o comércio dos insumos e as máquinas agrícolas63.  

Essas empresas multinacionais, fortalecidas pelo capital financeiro e favorecidas pela 

dolarização da economia mundial entraram nas economias nacionais e adquiriram suas 

empresas e sua produção agrícola, com apoio de Estados nacionais neoliberais, os quais 

seguindo as diretrizes do sistema financeiro internacional, liberaram comércio de produtos 

internacionais e forneceram créditos e subsídios agrícolas64. 

Porém, há autores que afirmam ser um erro atrelar o agronegócio a monocultura, ao 

latifúndio e ao uso intensivo de agrotóxicos, por entenderem que “o agronegócio compreende 
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parcela significativa da agricultura familiar”65 e que a dicotomia entre ambos divide e 

enfraquece as políticas públicas destinadas para os setores, especialmente para os agricultores 

familiares66. 

De fato, é perceptível a diferenciação nas políticas e na quantidade de recursos 

destinados ao agronegócio e aos agricultores familiares, e embora haja agricultores familiares 

e agricultores orgânicos que vendam produtos em redes de supermercados, ou que estejam 

inseridos formalmente no mercado, isto não os colocam no mesmo nível que os produtores dos 

latifúndios monocultores que exportam commodities. 

A identificação do agronegócio como um subproduto da “revolução verde” serve 

exatamente para explicitar o impacto desta na agricultura e sobre os agricultores e campesinos, 

de forma a denunciar a exploração destes e da própria natureza, bem como o tratamento 

diferenciado das políticas governamentais, o que, também, coloca em xeque o papel do direito. 

O conceito de agronegócio teve uma origem acadêmica, que, rapidamente passou para 

a esfera da política governamental e “serve de base ideológica para explicar a continuidade do 

apoio estatal para o latifúndio e para a intensificação do uso de insumos industriais na 

agricultura”67, na perpetuação da modernização conservadora. 

Ademais, a diferenciação entre agronegócio e agricultura familiar marca paradigmas 

distintos de concepções filosóficas, sociais, econômicas e de práticas agrícolas, no qual a 

agroecologia se coloca como solução para esta dicotomia, buscando a revalorização das práticas 

agrícolas sustentáveis e uma modernização revolucionária. 

Por outro lado, o termo também foi apropriado e usado em publicidade do próprio 

setor “para designar tecnificação (uso de tecnologia moderna) e escala na agropecuária. 

Consequentemente explícita ou implicitamente relacionado à modernização e passou a ser 

usado para indicar eficiência, ganhos em produção e produtividade68”, o que mostra um desejo 

se diferencia, na tentativa de se construir uma visão positiva, que mascare todos os problemas 

decorrentes desta sistemática de produção, conforme veiculado constantemente nas 

propagandas “agro é pop, agro é tech”. 
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A agroecologia é a única forma de desenvolvimento rural sustentável, por isto se 

contrapõe ao modelo de agricultura e comércio agrícola imposto pela “revolução verde”. O fato 

de agricultores, campesinos e povos tradicionais comercializarem sua produção, ou se inserirem 

no mercado, não os coloca no agronegócio, pois o paradigma conceitual, filosófico e o sistema 

agrário são distintos. 

E a distinção é necessária para evidenciar e denunciar as desigualdades, as explorações 

e as expropriações. É preciso diferençar para tomar consciência do processo como um todo, 

compreender o tratamento desigual e identificar onde está a origem dos problemas ambientais, 

sociais e agrários, tais como, a fome, a desnutrição, a contaminação de alimentos por 

agrotóxicos e transgênicos, a simplificação dos cardápios, a contaminação dos recursos 

hídricos, a desertificação dos solos, a extinção de espécies animais e vegetais, entre outros. 

Por esta razão, o agronegócio também é chamado de “modelo da morte”, pois além 

dos danos ambientais, destrói capacidade nacional de produção de alimentos, “não existe hoje 

nenhum país onde o agronegócio produza a maior parte dos alimentos consumidos pela 

população local. E essa é uma das causas da atual crises alimentar global”69. 

O agronegócio é a expressão do capitalismo neoliberal na agricultura: ele se apropria 

das terras do campesinato, concentrando-as em latifúndios e impedindo a reforma agrária e a 

produção de produtos que sejam importantes e necessários para a comunidade local ou nacional. 

Assim, ele deixa de atender as necessidades nacionais para atender ao lucro de empresas 

internacionais, promovendo insegurança alimentar e minando a soberania alimentar. 

Reflexo de uma elite agrária arcaica, coronelista e sem compromisso e identidade com 

o país, que surgiu de um modelo econômico pautado no escravismo. 

[...] o Brasil somando, desde 1500 até hoje, a história da superexploração. Daí 

se explica por que a elite não se sente de modo nenhum ligada ao povo, nem 

sequer institucionalmente. As classes dominantes brasileiras se sentem ligadas 

ao exterior. Quem compra os grandes produtos agrominerais do Brasil é o 

exterior, e não o povo. As elites do Brasil não precisam agradar a seu povo, 

precisam agradar ao exterior um bom governante do Brasil pode matar o povo 

de forme, e as classes dominantes não se importarão com isso. [...] Trata-se da 

forma tradicional de estabelecimento das instituições jurídicas nos países de 

capitalismo periférico70. 

 

Por outro lado, o agronegócio também representa risco à soberania alimentar do país, 

pois retira dos agricultores a capacidade de produzir alimentos, colocando em risco a existência 

de uma futura geração de agricultores. Ademais, as grandes corporações de sementes, 
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fertilizantes, agrotóxicos, laboratórios de biotecnologia, até redes de supermercados cada vez 

mais se fundem em grandes cadeias, gerando concentração e internacionalização da produção, 

impondo aos Estados as políticas agrícolas para atenderem aos grandes mercados 

internacionais71, em detrimento das necessidades nacionais. 

Além de todos os danos ambientais descritos acima, mantém o país no circuito do 

capitalismo dependente, em que a articulação externa da economia nacional destrói tanto a 

indústria, quanto a agricultura nacionais e impõe um cenário de exploração à própria população 

e aos recursos naturais.  

A “revolução verde” teve o início e rápida ascendência na década de 1960 e 1970, 

contudo, seus efeitos deletérios começam a ruir este domínio, devido a uma gama de problemas 

ambientais e danos à saúde humana, de modo que o próprio agronegócio busca se reinventar 

para garantir seus lucros, tendo em vista que cada vez mais a população se posiciona contra 

agrotóxicos buscando fontes alimentares alternativas e os mercados internacionais como 

Rússia72, China e União Europeia têm barrado produtos brasileiros devido ao uso excessivo de 

agrotóxicos, especialmente o glifosato73. 

Em busca de solução, o agronegócio começa abrir as portas da terceira revolução 

agrícola, conforme reportagem da Revista Exame, uma revista não científica, compromissada 

com os capitalistas e direcionada ao público relacionado aos negócios e agronegócio. Ainda 

não se sabe ao certo a forma que tal revolução tomará – se biotecnologia, nanotecnologia, 

microbiologia ou tecnologia da informação com internet das coisas e drones – mas o rumo se 

desenha para a busca de solução aos problemas ambientais e a eliminação de agrotóxicos74. 

A inoculação de micróbios em sementes e a adoção de técnicas de controle biológico 

com uso de fungos, bactérias ou outras espécies de controle como vespas, aliada à precisão dos 

drones e de tecnologia de informação, permitem formas de controle de pragas que não usam 

agrotóxicos e são mais ecológicas75. 

Por certo, que o agronegócio não elaborará nenhuma autocrítica, nem pedirá desculpas 

por todo estrago causado ao planeta e à sociedade, mas, tão logo sejam escolhidas e adotadas 
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estas novas técnicas, a mesma violência e avidez com que promoveu a “revolução verde” 

também irá superá-la e repaginá-la, porém, desta vez voltar-se-á contra os próprios capitalistas 

que não tiverem condições de seguir o mesmo rumo. 

Assim, quem, hoje, exclui, segrega e expulsa povos originários e campesinos de suas 

terras, logo, também será expulso do negócio e das terras, se não tiver condições de se adaptar 

às novas “regras” do mercado. Serão apenas adaptações do capitalismo para garantir o seu 

funcionamento e a acumulação de capital. 

 

 2.1 PENSAMENTO ECOLÓGICO MARXIANO 

 

A questão ambiental ou ecológica no pensamento de Karl Marx sempre evoca grandes 

discussões, variando entre extremos opostos, desde aqueles que negam quaisquer possibilidades 

de se reconhecer uma preocupação ambiental até quem veja nele um possível precursor da 

ecologia. 

Realmente, a questão ambiental não era o ponto central na obra de Marx e de fato não 

havia como ser, tendo em vista que à época os problemas ambientais não tinham o nível e 

gravidade, tampouco havia estudos e a compreensão que a ciência ecológica têm hoje, isto é, 

naquele momento não se conhecia todas as relações e consequências, que atualmente são 

rotuladas como dano ambiental. 

A construção da Ecologia enquanto ciência ainda é recente. O termo foi atribuído a 

Ernst Haeckel, em 1866, o qual não definiu precisamente o conteúdo. A expressão que somente 

se popularizou na década de 1970 com o fenômeno das marés negras, decorrentes dos acidentes 

de petroleiros em alto mar, mostrando que a história da ecologia não está separada da história 

social e da relação entre seres humanos e natureza, nem da reflexão sobre a natureza humana76. 

Na União Soviética, em 1926, V. I. Vernadsky, em sua obra A Biosfera, defendeu que 

os seres humanos na sua relação com a natureza eram uma força geológica que impactava o 

planeta, pensamento que influenciou a reformulação do conceito de materialismo histórico por 

Nikolai Bukharin, o qual passou a compreendê-lo como “o problema do homem na biosfera”77. 

Para Nikolai Bukharin, “tudo se reduz, por conseguinte, ao caráter do equilíbrio entre 

a sociedade e a natureza. As forças produtivas servindo de índice preciso do equilíbrio, podemos 
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julgar, segundo elas, do caráter do equilíbrio”78, ou seja, a natureza é o meio pelo qual a 

sociedade se reproduz, e a vida humana depende deste equilíbrio. 

O processo de troca material (processo de troca de energia) entre sociedade e natureza 

é um processo de reprodução social, caracterizado pelo ciclo de produção e consumo de energia, 

através do trabalho sobre a natureza, e é nesta relação em que “as causas de mudança de um 

determinado sistema devem ser procuradas nas relações entre este sistema e o seu meio”79. 

Deste modo, a relação entre seres humanos e natureza está na base do sistema de 

produtivo, portanto, elemento central do modo organizacional da sociedade, assim, a 

compreensão da própria sociedade passa necessariamente pelo entendimento de sua relação 

com a natureza. 

Uma das principais obras ecológicas Man and Nature de George Perkins Marsh, em 

1864, foi publicada apenas três anos antes de O Capital, e ambas foram reações às 

consequências da Revolução Industrial, mas 

[...] só combinando as análises contidas nessas duas obras é que temos alguma 

coisa que se pareça com uma crítica ecológica completa ao capitalismo da 

máquina. E a razão desse fato é que, embora Marsh fosse o principal defensor 

do verde/ecologista de seu tempo, coube a Marx e Engels compreender mais 

profundamente as condições históricas subjacentes a tal destruição ecológica 

no século XIX. Realmente, uma vez que as origens da crise ambiental global 

devem ser buscadas não na natureza, mas na sociedade, Marx e Engels podem 

ter muito mais a ensinar hoje sobre o que é necessário para resolver o problema 

ecológico que podemos aprender com Marsh80. 

 

Na década de 1930, o escritor inglês marxista Christopher Caudwell (1907-1937) 

criticou o mecanicismo e as ideias de dominação da natureza e fez uma importante defesa da 

abordagem coevolucionária e inseparável entre os seres humanos e a natureza, a partir da obra 

de Darwin e de Marx, porém sua obra somente foi publicada em 1986 devido a resistências 

stalinistas do Partido Comunista inglês81. 

Em Marx já havia uma preocupação em compreender o papel da natureza no processo 

de produção, o que se faz presente na percepção orgânica da realidade, que é desenvolvida na 

obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, conforme se verá adiante. Embora antes das 
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contribuições científicas advindas da Ecologia, Marx já estava consciente do impacto ecológico 

da economia capitalista82. 

Desta forma, em Crítica ao Programa de Gotha (1875), Marx inicia o livro 

desconstruindo as frases que deram base ao Programa de Gotha, o programa do então criado 

Partido Socialista Operário Alemão e, logo, na primeira delas adverte: “O trabalho não é a fonte 

de toda a riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso (e é em tais valores que consiste 

propriamente a riqueza material!), tanto quanto o é o trabalho [...]”83. 

Na obra Manuscritos Econômico-filosóficos (1844), ao dissertar brevemente sobre o 

comunismo, Marx destaca que o fim da propriedade privada acarretará a apropriação efetiva da 

essência humana pelo e para o homem e de igual modo o restabelecimento da relação entre 

seres humanos e natureza, sem os antagonismos impostos pelo Capital. 

Importante registrar a literalidade de Marx: 

O comunismo na condição de suprassunção (Aufhebung) positiva da 

propriedade privada, enquanto estranhamento-de-si (Selbstentfremdung) 

humano, e por isso enquanto apropriação efetiva da essência humana pelo e 

para o homem. Por isso, trata-se do retorno pleno, tornado consciente e interior 

a toda riqueza do desenvolvimento até aqui realizado, retorno do homem para 

si enquanto homem social, isto é, humano. Esse comunismo é, enquanto 

naturalismo consumado = humanismo, e enquanto humanismo consumado = 

naturalismo. Ele é a verdadeira dissolução (Auflösung) do antagonismo do 

homem com a natureza e como o homem; a verdadeira resolução (Auflösung) 

do conflito entre existência e essência, entre objetivação e autoconfirmação 

(Selbstbestätingung), entre liberdade e necessidade (Notwendigkeit), entre 

indivíduo e gênero. É o enigma resolvido da história e se sabe como esta 

solução84. 

 

E a crise ambiental ou crise ecológica é “expressão da relação sociedade/ natureza que 

vem destruindo as duas fontes de produção de riqueza: o trabalho e a natureza”85, deste modo, 

a partir do pensamento marxiano é possível compreender a totalidade da destruição ambiental 

e seu caráter estrutural, possibilitando, desta forma, o desvelamento das reais condições de 

exploração do meio ambiente e pensar as possíveis soluções que partam da realidade concreta 

e não de prescrições morais ou ideais. 

Marx apresenta em sua obra madura O Capital uma análise ecológica e social, mesmo 

sem usar esta nomenclatura, sobre o avanço do capitalismo sobre o campo, apresenta o 
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problema da devastação e perda de fertilidade dos solos, a expulsão dos agricultores de suas 

terras e com a ruptura do metabolismo existente entre seres humanos e natureza. 

Neste sentido, vale consignar: 

Assim como na indústria urbana, na agricultura moderna o incremento da 

força produtiva e a maior mobilização do trabalho são obtidos por meio da 

devastação e do esgotamento da própria força de trabalho. E todo progresso 

da agricultura capitalista é um progresso na arte de saquear não só o 

trabalhador, mas também o solo, pois cada progresso alcançado no aumento 

da fertilidade do solo por certo período é ao mesmo tempo um progresso no 

esgotamento das fontes duradouras dessa fertilidade86. 

 

Os danos ambientais despertaram a atenção de Marx e foram tratados em sua obra, 

como parte da dominação e exploração capitalista. Mas também com uma certa visão 

promissora da tecnologia para solução do problema, o que também não significa dizer que há 

uma crença cega na tecnologia, nem que esta é suficientemente apta a resolver todo e qualquer 

dano ambiental. 

A importância do pensamento marxiano para a questão ambiental está em evidenciar 

o lugar que a natureza ocupa no sistema capitalista e somente compreendendo o funcionamento 

do capitalismo e sua relação com a natureza é possível entender a relação entre ser humano e 

meio ambiente. Neste sentido,  

[...] a causa fundamental de toda evolução social e, portanto, de todo 

movimento histórico, é a luta que o homem trava com a natureza para 

assegurar sua própria existência e é através do trabalho que o homem 

transforma as formas materiais naturais para satisfazer as suas necessidades e, 

ao transformá-las, também se transforma humanizando a natureza e 

naturalizando o homem87. 

 

O pensamento marxiano além de permitir uma compreensão total da crise ambiental 

permite analisar e compreender a separação ocorrida no processo histórico que separa os seres 

humanos das condições naturais necessárias para sua reprodução e sua alienação88, o que é 

denominado de ruptura ou fratura metabólica. 

Neste sentido, 

Para Marx, a natureza e o homem possuiriam um metabolismo único, esta 

seria o corpo inorgânico desse, e, com a alienação do próprio ser no 

capitalismo, ocorreria um distanciamento visceral entre ambos, estabelecendo 

a denominada “fratura metabólica”. Marx e Engels, enquanto primeiros a 

aplicarem o conceito de metabolismo à sociedade, associaram o referido termo 
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à relação cidade-campo, grande indústria-grande agricultura, homem-

natureza, e a “falha” estaria na insustentabilidade destes relacionamentos 

dentro do capitalismo89. 

 

Durante muito tempo vigorou uma certa leitura do pensamento marxiano que via nele 

um apego ao industrialismo, à tecnologia e ao produtivismo em detrimento da natureza, numa 

leitura que, comumente, passou a ser chamada de prometeica, por indicar uma contraposição 

entre o senhor-homem e a serva-natureza.  

A visão produtivista ou prometeica (em alusão ao mito de Prometeu acorrentado, que 

oferece o fogo e o conhecimento/tecnologia aos homens e é punido por Zeus) veio do 

ambientalista e socialista Ted Benton o qual descreveu que, apesar da sensibilidade ecológica 

de Marx, o que desponta como principal do pensamento marxiano é a subjugação total da 

natureza90. 

Contudo, conforme John Bellamy Foster, Herbert Marcuse, Marshall Berman e Ellen 

Wood é errado considerar Marx como prometeico. As referências ao mito de Prometeu 

acorrentado na obra de Marx dizem mais sobre o trabalho exaustivo, a produtividade e a 

repressão da cultura, a punição pela transgressão do que sobre a tecnologia91. 

Porém, esta visão decorre da interpretação dada a algumas expressões encontradas na 

obra de Marx e não a um posicionamento claro e explícito nesta linha. Pelo contrário, são 

facilmente encontradas de forma explícita e fundamentada uma visão ambiental do ser humano, 

compreendendo-o como parte da natureza. 

Do mesmo modo, Michael Löwy destaca 

É verdade que encontramos em suas obras muitas referências ao “controle”, à 

“supremacia” ou mesmo à “dominação” sobre a natureza. Por exemplo, 

segundo Engels, no socialismo, os seres humanos “pela primeira vez tornam-

se os mestres reais e conscientes da natureza, porque e enquanto mestres de 

sua própria vida em sociedade”. Todavia, como veremos mais abaixo, os 

termos “supremacia” ou “dominação” da natureza remetem com frequência, 

em Marx e Engels, simplesmente ao conhecimento das leis da natureza”. Por 

outro lado, o que surpreende desde os primeiros escritos de Marx é seu 

naturalismo patente, sua visão do ser humano como ser natural, inseparável 

do seu ambiente natural92. 

 

Outro fator para explicar tanta incompreensão e um discurso tão renitente em não 

reconhecer uma preocupação ecológica em Marx diz respeito a confusão existente entre o que 
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aconteceu na União Soviética e o pensamento marxiano93, embora sejam realidades e matrizes 

teóricas distintas muita gente tomou uma pela outra. 

Neste sentido,  

Portanto, deve-se concluir que uma leitura atenta da obra madura de Marx 

propicia os elementos necessários a uma abordagem consequente tanto dos 

problemas ambientais, quanto de seus resultados no plano ideológico e isso 

porque a defesa intransigente da necessidade do desenvolvimento tecnológico 

para a libertação é, aqui, contrabalançada pela consciência de que as estruturas 

peculiares à natureza impõem limites à sua absorção total. Os empecilhos 

dessa compreensão se encontram menos na própria obra de Marx do que em 

interpretações duvidosas da mesma, condicionadas por práticas que tem 

levado toda uma geração de pensadores marxista a questionarem o chamado 

“socialismo real”94. 

 

Ademais, “ao fazer a crítica do fetichismo da mercadoria, é justamente Marx quem 

coloca a crítica mais radical à lógica produtivista do capitalismo, à ideia de que a produção de 

mais e mais mercadorias é o objetivo fundamental da economia e da sociedade capitalistas”95, 

sendo que este não é o objetivo de uma sociedade socialista/ comunista, portanto, bem distante 

do produtivismo. 

Outra parcela de críticas se dirige à teoria do valor, por compreenderem que ela está 

baseada no trabalho humano, desconsiderando a natureza como fonte de valor, contudo, Marx 

já destaca que “o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que ele produz, a única fonte 

da riqueza material. O trabalho é o pai da riqueza material, como diz William Petty, e a terra é 

a mãe”96. 

Assim, trabalho e terra são geradores de riquezas, logo são fontes de valor. Já o valor 

não é algo natural, é um aspecto quantitativo, que se manifesta no valor de uso ou no valor de 

troca. Neste sentido, a professora da Universidade Federal de Santa Maria, Maria Beatriz 

Oliveira da Silva explica  

Destarte, os recursos naturais são uma riqueza indispensável a toda produção 

de valor, mas sem valor econômico, pois o seu valor vem de outro registro: da 

filosofia, da ética, da política, mas não da economia. Isto quer dizer que se, 

para implementar uma estratégia sustentável, atribui-se um preço aos recursos 

naturais, este preço terá um estatuto político e não econômico, pois, como já 

remarcado, a natureza é necessária à produção do valor. Ela é em si uma 

riqueza, mas incomensurável enquanto valor econômico97. 

                                                 
93 FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Crítica Marxista, Campinas, n. 12, p. 105-117, 2001, 
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CRH, Salvador, v. 26, n. 67, p. 79-86, jan./abr. 2013, p. 82. 
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Boitempo, 2013, p. 121. 
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Na teoria do valor marxiana, há destaque para a natureza e a produtividade, sendo ela 

que explica a modificação da relação entre seres humanos e natureza na sociedade capitalista, 

que passou a ser guiada pelo valor de troca e não mais pelo valor de uso como ocorria nas 

sociedades pré-capitalistas e nas sociedades não capitalistas. É o tratamento da natureza pelo 

valor de uso que justifica o esgotamentos dos recursos naturais e o seu uso irracional98. 

No capitalismo a natureza é considerada como uma dádiva, algo dado gratuitamente 

ao capital, razão pela qual Marx afirma que a terra e o solo eram roubados e que as condições 

de sustentabilidade eram desrespeitadas, citando como exemplo a importação de solo da Irlanda 

para a Inglaterra, sem a devida restauração necessária do solo irlandês99. 

Não restam mais dúvidas sobre a papel central da ecologia na teoria de Marx, assim, 

demonstram pesquisas recentes oriundas do projeto MEGA-2, sigla alemã de Marx-Engels 

Gesamtausgabe, para indicar o acervo completo das obras de Marx e Engels.  

A preocupação ecológica está claramente presente na obra marxiana, contudo, as 

declarações de que a questão ecológica tem apenas importância secundária para Marx decorre 

do peso que o marxismo ocidental conferiu às formas sociais em detrimento dos problemas 

materiais e de conteúdo, os quais foram negligenciados. Deste modo, se os aspectos materiais 

tivessem sido incluídos nos estudos ocidentais a visão ecológica estaria presente sem 

dificuldades100.  

Desta forma, conforme destaca o filósofo e economista japonês Kohei Saito: 

Além disso, uma investigação mais sistemática de trechos e notas nos permite 

compreender o papel central da ecologia em sua crítica ao capitalismo. 

Podemos derivar consistentemente a teoria ecológica a partir de sua teoria do 

valor, como parte integrante de seu sistema de economia política. E, 

consequentemente, sua visão do socialismo claramente inclui um projeto para 

reabilitar o metabolismo social e natural que foi seriamente distorcido no 

capitalismo101. 

 

                                                 
98 FOLADORI, Guillermo. A questão ambiental em Marx. Crítica Marxista, Campinas, n. 4, p. 140-162, 1997, 

p. 156. 
99 AUGUSTIN, Sérgio. Marxismo e Meio Ambiente. In: BELLO, Enzo; LIMA, Letícia Gonçalves Dias; LIMA, 

Martonio Mont’Alverne Barreto; AUGUSTIN, Sérgio (org.). Direito e marxismo: tendências atuais. Caxias do 

Sul: EDUCS, 2012, p. 405. 
100 SAITO, Kohei. Capital, nature, and the unfinished critique of political economy. New York: Monthly 

Review Press, 2017, p. 262. 
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includes a project to rehabilitate the social and natural metabolism tha has been seriously distorted in capitalism. 
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Marx foi um dos primeiros a prever a dimensão destrutiva do capitalismo, quando a 

maioria dos pensadores do século XIX estava entusiasmada com os progressos tecnológicos da 

Revolução Industrial102, ele foi capaz de verificar a degradação do solo decorrente do avanço 

do capitalismo no campo e a partir disto compreender a interação metabólica entre seres 

humanos e natureza. 

Neste sentido, Guillermo Foladori afirma ser um erro chamar Marx de produtivista, 

pois  

[...] a análise marxista das forças produtivas nunca oculta o caráter destrutivo 

dessas forças. Marx mostra como a produção capitalista gera obsolescência 

moral dos produtos; ou como o caráter mercantil da produção destrói 

permanentemente aqueles valores de uso que não logram vender-se. Explica 

as guerras como lutas intercapitalistas pela apropriação do capital ou sua 

destruição. E, o que é mais grave, mostra a destruição da vida humana mesma, 

diretamente através das guerras, enfermidades e miséria, ou indiretamente, 

através da exploração nas empresas capitalistas103. 

 

Assim, não se pode afirmar que Marx não era ecológico, nem que sua abordagem da 

natureza era isolada, esparsa ou ocasional, nem um tema restrito a sua juventude, pois o tema 

sempre esteve presente em sua obra, o fato é que sua abordagem da natureza não era biológica, 

mas sim social, histórica, política e econômica. 

[...] observa-se que a natureza é abordada por Marx desde os seus primeiros 

escritos. A diferença é que, na sua juventude, a análise estava desvinculada de 

uma perspectiva histórica, que é consolidada a partir da sua maturidade. Dessa 

forma, é um equívoco afirmar que Marx teve meros insights ecológicos, pois 

a relação entre ser humano e a natureza é o fundamento que permeia as suas 

investigações. Ocorre que, nas suas obras de juventude, o elemento “natureza” 

aparece mais explicitamente, enquanto nas obras de sua maturidade, ele está 

compreendido principalmente no conceito de “trabalho”104. 

 

Também houve e ainda há, em certa medida, um conjunto de críticas dos marxistas ao 

movimento ecológico, por ser um movimento de classe social média e não enfrentar a 

exploração humana e também por um “romantismo” nas críticas deste movimento à ciência e à 

tecnologia, por faltar a eles a percepção de que o problema não é a ciência em si, mas a sua 

apropriação pelo capitalismo, ou seja, falta aos ecologistas a compreensão da interação entre 

natureza e forças produtivas capitalistas105. 
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pelas lentes de Marx. In: SILVA, Maria Beatriz Oliveira da (coord.). Direito, marxismo e meio ambiente. 
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105 DUARTE, Rodrigo A. de Paiva. Marx e a natureza em O Capital. São Paulo: Loyola, 1986, p. 98. 
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É a partir do método do materialismo histórico que sua análise se aprimorará e através 

da compreensão da dinâmica da sociedade burguesa e do capitalismo desvendará a relação 

existente entre seres humanos e natureza no funcionamento do capital, o que, hoje, mostra-se 

essencial para se compreender a crise ambiental em sua totalidade. 

Destarte,  

Marx apontou para o problema da destruição ambiental antes da existência 

dos movimentos ambientalistas modernos. Sua teoria geral da alienação do 

trabalho está associada ao entendimento da alienação do ser humano em 

relação à natureza. Com isso, sua contribuição continua extremamente atual 

para evitar a armadilha ideológica de redução do debate ambiental a uma mera 

questão de afirmação de valores, à moralização da economia ou a uma falsa 

dicotomia entre ecocentrismo e antropocentrismo. Não se trata de um 

problema de educação moral, que possa ser resolvido pela imposição de um 

imperativo categórico à humanidade (como os liberais, baseados numa ética 

abstrata de corte kantiano, continuam propagando)106. 

 

E aqui reside a importância do pensamento marxiano para a defesa do meio ambiente, 

significa compreender a magnitude e a origem da crise ambiental e do problema da degradação 

do meio ambiente, para que as soluções sejam pensadas a partir da causa e não dos sintomas. 

É preciso compreender que na crise ambiental há um problema de consciência 

individual, o que exige mudança de posturas individuais, mas não é só isto; pensar desta 

maneira significaria tentar remediar os sintomas, deixando as verdadeiras causas intocadas, é 

uma abordagem superficial dos problemas ambientais. 

A crise ambiental, ao lado da crise econômico-financeira e crise social, consiste numa 

dimensão da crise do capitalismo, que é sistêmica e estrutural, identificada com a crise de 

civilização107. 

Assim, não adianta diminuir ou proibir canudos plásticos para resolver a poluição e o 

acúmulo de plásticos nos oceanos, quando mais da metade da poluição se dá por microplásticos, 

embalagens PETs e resíduos de pesca. A causa da poluição é a estrutura capitalista que adota a 

produção de plásticos em massa e sem limites, em detrimento de formas não poluentes, o que 

levou Helmut Höge a denominar o atual período da Terra de Plasticeno108, estima-se que em 

2050 haverá mais plásticos que peixes nos oceanos109. 
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É claro que ações individuais, conscientização, ética ecológica são necessárias e 

contribuem de alguma maneira, contudo, não se pode perder de vista que são ações sintomáticas 

e paliativas, pois a degradação ambiental está no âmago do capitalismo. 

Deste modo,  

[...] os indivíduos devem considerar que as relações de produção capitalista 

necessariamente implicam em um desprezo pela diversidade, pela 

indivisibilidade e pelos limites quantitativos da natureza em face do caráter 

homogêneo, ilimitado e divisível do capital, assim como elas implicam em 

uma separação entre o ser humano e as condições naturais de existência. 

Somente partindo dessa perspectiva, torna-se possível abordar devidamente a 

crise ambiental e apontar medidas para sua superação110. 

 

O enfrentamento da crise ambiental é um problema atual e urgente e não há como 

buscar soluções sem sua compreensão total e de sua origem no modo de produção capitalista, 

por isto, também é imprescindível reconhecer que “a questão ecológica é [...] o grande desafio 

para uma renovação do pensamento marxista no início do século XXI”111, renovação que para 

alguns significa voltar a origem do próprio pensamento marxiano, já que Marx nunca se 

descurou da interação entre seres humanos e natureza112. 

A descrição do funcionamento do capitalismo, sua lógica de acumulação, seu início 

através da acumulação primitiva, suas teorias do valor, e todos os demais aspectos revelam uma 

teoria ecológica dentro de sua análise minuciosa da dinâmica do capital. 

Neste sentido,  

Na busca de saídas da crise ambiental, é necessário compreender como a 

relação humana com a natureza está associada a relações materiais e sociais 

determinadas pela lógica de funcionamento da sociedade capitalista, que 

coloca tanto o ser humano como a natureza numa condição de mútuo 

estranhamento, na qual o ser humano destrói a natureza e esta “reage” 

provocando os efeitos ambientais com consequências sobre o ser humano. 

Essa concepção marxiana da natureza e sua relação com a concepção 

materialista da história demonstram que o pensamento social de Marx está 

profundamente associado a uma atual visão ecológica do mundo113. 

 

A crise ambiental alcançou tamanho estágio de degradação e impacto sobre a natureza, 

que chegou a caracterizar uma nova era geológica, denominada de Antropoceno, termo 

atribuído a Paul Crutzen, ganhador do Nobel de Química.   

                                                 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEcono

my_15-3-16.pdf. Acesso em: 01 maio 2019. 
110 PALAR, Juliana Vargas; SILVA, Maria Beatriz Oliveira da. Um olhar sobre a natureza e a crise ambiental 

pelas lentes de Marx. In: SILVA, Maria Beatriz Oliveira da (coord.). Direito, marxismo e meio ambiente. 

Curitiba: Prismas, 2018, p. 252. 
111 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 42. 
112 PALAR; SILVA, op. cit., p. 263. 
113 ANDRIOLI, Antônio Inácio. A atualidade de Marx para o debate sobre tecnologia e meio ambiente. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 27, p. 11-25, 2008, p. 25. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf


43 

Entende-se por Antropoceno uma nova era da Terra em consequência do sistema 

urbano-agroindustrial em escala global e do aumento da população mundial, que coloca fim ao 

Holoceno, período histórico correspondente ao início da agricultura e desenvolvimento das 

sociedades nos últimos 12.000 anos114. 

O Antropoceno é mais um fenômeno cultural que coloca importantes questões como: 

o impacto dos seres humanos sobre o planeta, como os seres humanos lidam com a natureza e 

vice-versa e como esta relação forma a história da humanidade. São questões que este termo, 

que caiu no gosto popular e acadêmico, está longe de responder, pelo contrário, ele mascara a 

raiz dos problemas, retirando o foco do capitalismo e colocando apenas no ser humano115.  

Por isto, em contraposição, foi cunhado o termo Capitaloceno, como Idade do Capital, 

a fim de indicar que a história do capitalismo é uma relação de capital, poder e natureza como 

um todo orgânico; nem pode ser reduzida à queima de combustíveis fósseis, nem à sociedade 

burguesa inglesa116. 

O impacto negativo sobre a natureza e o planeta não deriva exclusivamente da vontade 

dos seres humanos, mas sim do modo de produção capitalista, resolver a crise ambiental não 

passa somente por atos de boa vontade, mas exige uma reconfiguração do sistema de produção, 

das relações sociais e ambientais, do padrão de consumo e de produção. 

Sobre a dominação do sistema capitalista, Marx esclarece que  

A burguesia, em seu domínio de classe de apenas um século, criou forças 

produtivas mais numerosas e mais colossais do que todas as gerações passadas 

em seu conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a 

aplicação da química na indústria e na agricultura, a navegação a vapor, as 

estrada de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a 

canalização dos rios, populações inteiras brotando da terra como por encanto 

– que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas 

estivessem adormecidas no seio do trabalho social?117 

 

O capitalismo “não é apenas um sistema imperialista de dominação, mas também um 

sistema ecológico global de pilhagem de gente e da natureza. O imperialismo não é só 

econômico, é também ecológico”118, logo, o problema atual não é reconhecer ou não o 

Antropoceno como marco geológico, mas sim colocar um fim no Capitaloceno119. 
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Ao lado do Capitaloceno, como uma sombra dupla, encontra-se o Necroceno, o qual 

denuncia o lado de mortífero do capitalismo, pois a acumulação de capital é acumulação do 

potencial de extinção120. 

O Necroceno destaca que  

A subsunção real da Terra sob o capital é impossível: o capital nunca escapará 

ao mundo material em que atua. A lógica da acumulação não é capaz de 

ultrapassar a extinção porque a acumulação e a extinção são o mesmo 

processo. Elas não podem ser dissociadas. Mas o ser humano pode ser 

dissociado do capital. Capital é extinção. Nós não somos121. 

 

A acumulação capitalista tem um efeito destruidor sobre o planeta, ela atua 

desconsiderando a capacidade da natureza em ser mercantilizada, através da transformação de 

seus componentes em mercadorias, tais como a água, o solo, a fauna e a flora, ou seja, 

desconsidera que os recursos naturais são limitados e que a natureza tem um limite depurador 

para aguentar a poluição. 

Neste cenário, a noção capitalista de produtividade aplicada à produção agrícola gera 

degradação e perda da fertilidade dos solos, rompendo o metabolismo entre seres humanos e 

natureza, o que já mostra a insustentabilidade deste modelo. 

Marx, baseado nos trabalhos do químico alemão Justus Von Liebig, que denunciou a 

exploração do solo pela agricultura capitalista nos anos 1850 e 1860, e do médico socialista 

Roland Daniels, desenvolveu o conceito de metabolismo social que, desde o fim dos anos 1850, 

ocupou um lugar central em toda a sua obra econômica, definindo o processo de trabalho como 

aquele no qual o ser humano regula e controla a interação entre ele e a natureza122. 

Outros apontam as origens do conceito marxiano de metabolismo social nos 

pensamentos naturalistas de sua época, especialmente nos trabalhos do holandês James 

Möleschot, este conceito é ferramenta essencial para a análise econômica e política do 

capitalismo123. 

A possibilidade de se reaproveitar excrementos humanos na agricultura ou na 

indústria, ao invés de destiná-los ao rio Tâmisa, em Londres, poluindo o rio e encarecendo o 
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processo de obtenção de matéria prima124, mostra em Marx uma concepção de interação 

metabólica entre os elementos da natureza e os seres humanos como agente poluidor e a 

necessidade de preservar o ciclo biológico do solo. 

O conceito marxiano de metabolismo entre os seres humanos e natureza “tinha, em 

Marx, o duplo sentido, econômico e também de relação de troca material; dessa forma, temos 

em Marx um pensamento que é social e é ecológico ao mesmo tempo”125, este é o sentido de se 

emprestar das ciências naturais o termo metabolismo, tradução do alemão stoffwechsel. 

Nas traduções para o português algumas editoras usam o termo interação, no lugar de 

metabolismo, o que não é correto; por este conceito, base do materialismo histórico, Marx 

entende  

[...] o processo por meio do qual a sociedade humana transforma a natureza 

externa e, ao fazê-lo, transforma sua natureza interna. A ação de transformar 

a natureza externa constitui o processo de trabalho, e seu efeito sobre a 

natureza interna se manifesta na forma como se estabelecem as relações 

sociais de produção126. 

 

Na relação metabólica entre sociedade e natureza, são realizados dois atos: a 

socialização da natureza e a naturalização da sociedade, por isto se diz haver uma determinação 

recíproca entre sociedade e natureza, pois a forma pela qual os seres humanos se organizam em 

sociedade determina a forma com que eles impactam, transformam e se apropriam da 

natureza127. 

Este conceito de metabolismo, que conjuga aspectos econômicos, sociais e biológicos, 

mesmo com as limitações científicas da época, dá base ao que, atualmente, se compreende como 

ecologia política, mostrando a importância e genialidade de Marx ao conectar todos estes 

aspectos no estudo da sociedade burguesa, alertando para o fato de que a produção agrícola 

capitalista de “um lado acumula a força motriz histórica da sociedade e, por outro lado, 

desvirtua o metabolismo entre homem e a terra”128. 

Marx foi influenciado pelas ciências naturais, por exemplo pela publicação, em 1859, 

da obra A origem das espécies de Charles Darwin, sobre a qual ele chegou a dizer a Engels, em 
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carta, que este livro continha as bases histórico naturais da teoria deles129, o que mostra a 

preocupação em considerar e investigar a forma com que se estabelece a relação entre seres 

humanos e natureza no processo produtivo. 

Importante registrar que a questão do metabolismo entre natureza e seres humanos não 

foi abordada do ponto de vista biológico ou ecológico, mas sim a partir da perspectiva social e 

econômica. Mas é possível compreendê-la no sentido ecológico de interação entre seres 

humanos e natureza, revelando a ideia, já exposta em obras anteriores, de que os seres humanos 

fazem parte da natureza. 

O metabolismo social entre natureza e seres humanos tem duas dimensões: uma 

material e tangível e outra imaterial e intangível. A primeira diz respeito ao processo de 

apropriação dos bens materiais e de produção de rejeitos devolvidos ao ambiente. A segunda, 

pouco destacada nos estudos acadêmicos, aponta para o modo com que a apropriação material 

ocorre, tendo em vista que ela é condicionada por diversos tipos de instituições, conhecimento, 

regras e normas130, que são os aspectos imateriais e intangíveis do metabolismo. 

Ou seja, o metabolismo social é condicionado por normas, regras, costumes, saberes, 

conhecimento científico e instituições que regulam a forma de apropriação dos bens materiais 

e a devolução dos rejeitos de produção ao ambiente. 

O conceito de metabolismo expressa a relação humana com a natureza como uma 

relação que abrange tanto as condições impostas pela natureza quanto a capacidade humana de 

afetar este processo, mas mais do que isto possibilitou que Marx demonstrasse a alienação da 

natureza e da sua relação com o trabalho131. 

Para fundamentar sua visão sobre o pensamento ecológico marxiano, Michael Löwy 

aponta: a) as célebres passagens dos “Manuscritos de 1844” em que Marx apresenta a natureza 

como o corpo não orgânico dos seres humanos e estes como parte da natureza132, b) a natureza 

como fonte dos valores de uso, na “Crítica do Programa de Gotha”133, c) a apropriação da 

natureza pelo capital, tornando-a mero objeto de exploração, útil aos seres humanos, em 

“Grundrisse”, d) os limites das forças produtivas e o dinheiro e o maquinismo como forças 

destrutivas em “A ideologia alemã”, e) a devastação das florestas, a exploração do solo e o 

                                                 
129 TOLEDO, Víctor Manoel. El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. Relaciones, Zamorra, v. 

34, n. 136, sep./nov. 2013, p. 43. 
130 Ibid., p. 51. 
131 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, p. 223. 
132 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 21. 
133 Ibid., p. 23. 
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capitalismo na agricultura, a ruptura das trocas materiais (stoffwechsel) na obra “O Capital”134 

e a f) poluição do meio ambiente na “A condição da classe operária inglesa”135. 

Mas o grande debate sobre o pensamento ecológico em Marx não se faz a partir de 

coletâneas de frases e excertos e sim sobre a própria lógica de funcionamento do capital que 

recai sobre a natureza, explorando-a negativamente, como mercadoria regida pelo valor de troca 

e sujeitando a terra ao processo de privatização e expropriação desenvolvidos dentro da 

acumulação primitiva.  

O próprio conceito de trabalho, cerne do pensamento marxiano, é pensado a partir da 

relação ser humano e natureza, em que o trabalho é um processo em que os seres humanos 

transformam a natureza. 

Neste sentido,  

[...] é essencialmente Marx (1988) que, além de ter descrito profundamente a 

relação capital-trabalho, vislumbrou a articulação homem-natureza na 

atividade do trabalho (embora sem mostrar os mecanismos de alienação 

presentes), inscrevendo-o dentro da lógica de dominação de elementos do 

mundo natural e social. Precisamente para este autor, o trabalho é, em primeiro 

lugar, um processo entre homem e natureza, um processo no qual o homem 

medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza136. 

 

A natureza, especialmente a terra, tem relevante destaque no livro III de O Capital, na 

análise da renda da terra, em que o grau de fertilidade da terra está associado às formas de renda 

da terra. 

No tocante a preocupação com o solo, Marx já advertia sobre a necessidade de uso 

consciente e racional para que seja possível garantir às gerações humanas futuras o mesmo 

acesso aos solos em condições de produção137. Esta ideia já antecipa o futuro conceito de 

desenvolvimento sustentável, bem como revela o pensamento ecológico marxiano. 

De acordo com o professor de geografia agrária da Universidade de São Paulo, 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, a renda da terra 

[...] é também denominada renda territorial ou renda fundiária. Como ela é um 

lucro extraordinário permanente, ela é, portanto, produto do trabalho 

excedente. Esclarecendo melhor, o trabalho excedente é a parcela do processo 

                                                 
134 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 30-32. 
135 Ibid., p. 39. 
136 GALAFASSI, Guido P. Naturaleza, sociedad y alienacion: ciencia y desarrollo en la modernidade. 

Montevidéu: Nordan–Comunidad, 2004, p. 125-126: Pero es esencialmente Marx (1988), quien además de haber 

descripto profundamente la relación capital-trabajo, el que ha vislumbrado la articulación hombre-naturaleza en la 

actividad laboral (aunque sin hacer ver los mecanismos de alienación presentes), inscribiéndolo dentro de la lógica 

de dominación de elementos tanto del mundo natural como social. Precisamente para este autor, “el trabajo es, en 

primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su 

metabolismo con la naturaleza. (tradução nossa). 
137 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção capitalista. São 

Paulo: Boitempo, 2017, p. 872. 
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de trabalho que o trabalhador dá ao capitalista, além do trabalho necessário 

para adquirir os meios necessários à sua subsistência. 

Assim, a renda da terra é uma fração da mais-valia, ou seja, é, mais 

precisamente, componente particular e especifico da mais-valia. Para Karl 

Marx, mais-valia é, no modo capitalista de produção, a forma geral da soma 

de valor (trabalho excedente e realizado além do trabalho necessário que por 

sua vez é pago sob a forma de salário) de que se apropriam os proprietários 

dos meios de produção (capitalistas e ou proprietários de terras) sem pagar o 

equivalente aos trabalhadores (trabalho não pago) sob as formas 

metamorfoseadas, transfiguradas de lucro e de renda fundiária138. 

 

A renda da terra diferencial está relacionada à fertilidade do solo e a necessidade de 

investimentos para melhorá-lo. A renda da terra diferencial I está relacionada com as condições 

naturais – fertilidade e localização do solo – sendo a diferença de renda entre o capital investido 

no pior e no melhor solo. Já a renda diferencial II considera as diferenças na distribuição de 

capital e de capacidade de crédito dos arrendatários139, ou seja, depende de investimentos para 

melhoramentos, ao passo que a primeira não necessita. 

A primeira obra a tratar da questão da natureza em Marx foi a Alfred Schmidt, da 

Escola de Frankfurt, em 1962, O conceito de natureza em Marx, mas tratava-se de uma obra 

filosófica, sem relação direta com o debate atual ambiental140. 

Provavelmente, o primeiro artigo a analisar a questão ambiental sobre o prisma 

marxista seja o artigo de Hans Magnus Enzensberger intitulado A critique of political ecology, 

publicado em 1974; outros que merecem destaque são Marx and Engels on Ecology de Howard 

Parson, publicado em 1977; e “Condições de sobrevivência da humanidade: é possível salvar o 

progresso?” publicado, em 1985, por Iring Fetscher, da Escola de Frankfurt141. 

Em 1999, foram publicadas duas importantes obras para estudo do pensamento 

ambiental de Marx, o livro Marx and nature: a red and green perspective de Paul Burkett e 

Marx’s ecology: materialism and nature de John Bellamy Foster. A primeira trata do conceito 

de riqueza (valor de uso e valor de troca), em que a natureza é valorada somente se puder ser 

expressa em mercadoria/dinheiro; já a segunda obra trabalha o conceito de metabolismo 

social142, conforme visto acima. 

                                                 
138 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo de produção capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São 

Paulo: Labur Edições, 2007, p. 43. 
139 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção capitalista. São 

Paulo: Boitempo, 2013, p. 737, 740. 
140 FOLADORI, Guillermo. Na busca de uma racionalidade ambiental. Revista Ambiente & Sociedade, 

Campinas, n. 6-7, p. 169-173, jan./jun. 2000, p. 169. 
141 Ibid., p. 169. 
142 FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Crítica Marxista, Campinas, n. 12, p. 105-117, 2001, 

p. 105. 
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Em 1988, nos Estados Unidos, o economista e sociólogo, James O’Connor, funda a 

revista Capitalism Nature Socialism: a Journal of Socialist Ecology, um importante 

instrumento para resgate da teoria marxista no século XXI e principalmente para estudar a 

relação entre capital e meio ambiente, à luz do pensamento marxiano. 

James O’Connor apresenta as barreiras impostas pela natureza ao crescimento 

econômico como a segunda contradição do capitalismo. A primeira contradição reside na 

relação capital-trabalho, que, para O’Connor, estaria superada diante da importância e 

gravidade desta segunda contradição143. 

A primeira contradição do capitalismo é trabalhada por Marx na análise da exploração 

do trabalho.  

A primeira contradição do capitalismo pode ser simplesmente declarada: a 

taxa de exploração é uma categoria tanto sociológica quanto econômica. 

Expressa o poder social e político do capital sobre o trabalho e também a 

tendência inerente do capitalismo para uma crise de realização ou crise de 

superprodução de capital. Se o capital exercer muito poder sobre o trabalho, a 

taxa de exploração será alta e o risco de uma crise de realização será grande; 

portanto, a necessidade de uma estrutura de crédito grande, marketing 

agressivo, inovação constante de produtos e competição intensificada será 

maior. A primeira contradição do capitalismo é interna ao sistema; não tem 

nada a ver com as condições de produção, sejam elas interpretadas 

economicamente ou em termos sociopolíticos144. 

 

Já a segunda contradição do capitalismo apresentada por James O’Connor, em 1988, 

no primeiro número de sua revista, diz respeito às condições naturais de produção, aos custos 

de produção e a relação entre produção e natureza, o que forneceu a base conceitual e crítica 

para que os ecomarxistas teorizassem sobre a relação contraditória entre capital e meio 

ambiente, a partir da obra de Marx. 

Para John Bellamy Foster, a primeira contradição do capital pode ser chamada de lei 

geral absoluta da acumulação capitalista e a segunda contradição de lei geral absoluta da 

degradação ambiental sob o capitalismo145. 

                                                 
143 HARVEY, David. Para entender o capital: livro I. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 308. 
144 O’CONNOR, James. Causas naturales: ensayos de marxismo ecológico. México: Siglo XXI Editores, 2001, 

p. 13: La primera contradicción del capitalismo puede plantearse simplemente: la tasa de explotación es una 

categoría tanto sociológica como económica. Expresa el poder social y político del capital sobre el trabajo, y 

también la tendencia inherente del capitalismo hacia una crisis de realización, o crisis de sobreproducción del 

capital. Si el capital ejerce mucho poder sobre el trabajo, la tasa de explotación será alta y el riesgo de una crisis 

de realización será grande; por ende será mayor la necesidad de una gran estructura de crédito, una mercadotecnia 

agresiva, una innovación constante del producto y una competencia intensificada. La primera contradicción del 

capitalismo es interna del sistema; no tiene nada que ver con las condiciones de producción, ya sea que se las 

interprete económicamente o en términos sociopolíticos. (tradução nossa). 
145 FOSTER, John Bellamy. La ley general absoluta de la degradacion ambiental en el capitalismo. Ecología 

Política, Barcelona, n. 4, p. 167-169, 1993, p. 167. 
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A teoria da segunda contradição revela o caráter autodestrutivo do capitalismo em sua 

relação com o meio ambiente, “é uma apropriação autodestrutiva, dado que o capital avança na 

exploração e degradação do meio ambiente, até defrontar-se com limites físicos por ele mesmo 

criados”146. 

Para ilustrar tal situação, podem ser elencados os casos de apropriação gratuita de 

recursos hídricos; o processo de desertificação dos solos, na agricultura moderna; a extinção de 

espécies de flora e fauna em virtude do avanço da fronteira agrícola; a mineração e seus 

impactos socioambientais, são alguns exemplos de formas com que o capitalismo usa a natureza 

no processo produtivo destruindo-a e gerando graves danos sociais e ambientais, os quais, 

inclusive impactarão no processo produtivo. 

A teoria da segunda contradição “conduz a conclusão de que os preceitos de equidade 

social, econômica e ambiental, sincrônica e diacrônica, inerentes ao paradigma do 

desenvolvimento sustentável são inatingíveis no sistema capitalista”147, haja vista que sua 

forma de produzir está calcada na exploração e esgotamento da natureza e na geração de custos 

sociais. 

Por esta razão é necessário repensar novas formas sociais e de produção, para além do 

capitalismo. Assim, o ecossocialismo busca aproximar as perspectivas de luta contra a 

exploração do trabalho com a luta em defesa do meio ambiente. 

A questão ecológica se coloca como o grande desafio para a renovação do pensamento 

marxista no século XXI e para a abertura do caminho para o socialismo, através da satisfação 

das necessidades sociais, a redução da jornada de trabalho e a orientação do progresso 

compatível com o equilíbrio ecológico148. 

O ecossocialismo implica uma crítica profunda e radical das experiências e das 

concepções tecnocráticas, burocráticas e não ecológicas de construção do socialismo, além de 

uma reflexão crítica sobre a tradição marxista sobre a questão do meio ambiente149, inclusive 

com vistas a subordinação do valor de troca ao valor de uso, organizando a produção de acordo 

com as necessidades sociais e a capacidade da natureza, permitindo que as pessoas possam se 

tornar sujeitos ativos de suas próprias vidas. 

                                                 
146 MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. Ecomarxismo e capitalismo. Revista de Ciências Humanas, 

Florianópolis, n. 28, p. 107-132, out. 2000, p. 121. 
147 Ibid., p. 131. 
148 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 38-39. 
149 Idem. Crise ecológica, crise capitalista, crise de civilização: a alternativa ecossocialista. Caderno CRH, 

Salvador, v. 26, n. 67, p. 79-86, jan./abr. 2013, p. 82. 
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O ecossocialismo pode ser dividido em duas fases: a primeira, a partir do economista 

marxista James O’Connor, no final dos anos 1980, embora negasse a existência de uma relação 

significativa da ecologia na obra de Marx, atrelou os conceitos ecológicos vigentes às 

perspectivas marxistas, numa abordagem híbrida; já a segunda fase, iniciada por Paul Burkett 

desenhava o conceito de metabolismo social, o qual deu base a importantes conceitos 

ecológicos marxianos junto com uma reunificação teórica150. 

O ecossocialismo basicamente busca a construção de uma nova sociedade pautada no 

controle democrático, na igualdade social, no predomínio do valor de uso sobre o valor de troca, 

na propriedade coletiva dos meios de produção, no planejamento democrático que permita a 

sociedade e às pessoas decidirem o próprio destino, através da escolha do que e como 

produzir151. 

Marx chama a atenção não só para a conexão metabólica entre seres humanos e 

natureza, mas especialmente para a ruptura (ou falha) metabólica que ocorre na sociedade 

capitalista, pois nesta a natureza é valorada conforme o produto mercantil que dela se extrai152. 

De acordo com Marx,  

Não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais, 

inorgânicas, do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, a sua 

apropriação da natureza que precisa de explicação ou é resultado de um 

processo histórico, mas a separação entre essas condições inorgânicas da 

existência humana e essa existência ativa, uma separação que só está posta por 

completo na relação entre trabalho assalariado e capital153. 

 

Marx foi o primeiro pensador a destacar a ruptura metabólica entre seres humanos e 

natureza e apresentou a origem deste problema exatamente na origem do capitalismo, 

especificamente, no processo de separação dos produtores rurais da propriedade da terra e com 

a separação entre campo e cidade154, na origem da propriedade privada e no processo 

denominado de acumulação primitiva. 

Esta ruptura metabólica que ocorre na sociedade capitalista quebra tanto o 

metabolismo natural como o social, pois o trabalho assalariado 

Cumpre com todos os requisitos de ruptura do metabolismo com natureza: 

está separado da terra como condição natural de produção; está separado dos 

instrumentos como intermediários de seu corpo em relação à natureza externa; 

                                                 
150 FOSTER, John Bellamy. Marxismo e Ecologia: fontes comuns de uma Grande Transição. Lutas Sociais, São 

Paulo, v. 19, n. 35, p. 80-97, jul./dez. 2015, p. 86-87. 
151 LÖWY, Michael. Ecossocialismo e planejamento democrático. Crítica Marxista, Campinas, n. 28, p. 35-50, 

2009, p. 36. 
152 FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Crítica Marxista, Campinas, n. 12, p. 105-117, 2001, 

p. 113. 
153 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboço da crítica da economia política. São 

Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: UFRJ, 2011, p. 401. 
154 VIZIA, Claudio. Um Marx verde? Antropología, ecología y marxismo. Buenos Aires: Kaicron, 2011, p. 72. 
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está separado de um ‘fundo de consumo’ prévio ao trabalho – depende de 

vender sua força de trabalho para comer -; e está separado do próprio processo 

de produção como atividade transformadora – à diferença, por exemplo, do 

servo feudal. É livre, mas essa liberdade deve ser entendida como isolamento, 

alienação com respeito à natureza externa; é livre porque foram esgarçados os 

laços do metabolismo com o meio ambiente. É livre no sentido de isolado155.  

 

É neste ponto que se torna imperiosa a necessidade de se investigar as condições de 

sustentabilidade no capitalismo, a fim de não se ter falsas esperanças e realmente buscar 

soluções que enfrentem a ruptura metabólica, caso contrário se estará apenas no plano do 

discurso, desprovido de qualquer efetividade. 

E a busca por soluções à crise ambiental deve se focar na ruptura metabólica, 

abordando tanto questões sociais como ambientais, pois conforme se verá no capítulo 3.2.2, a 

sustentabilidade requer drásticas mudanças sociais, culturais e econômicas, mas é necessário 

compreender o alcance destas mudanças e sua possibilidade de concretização dentro do 

capitalismo, caso contrário tratar-se-ão de meros recursos paliativos. 

O papel do capitalismo na agricultura, denominado pelos historiadores de Segunda 

Revolução Agrícola, representa o conceito de ruptura metabólica entre campo e cidade, entre 

seres humanos e natureza, o qual se manifesta claramente no processo de esgotamento do 

solo156, tal como hoje é possível visualizar em avançado estágio de desertificação, razão pela 

qual Marx apontou em seus últimos estudos que este é o mais sério problema do capitalismo157. 

Por fim, mas não menos importante, ao lado da perspectiva metabólica em Marx, 

essencial para a compreensão do papel da natureza na sociedade, sua grande contribuição é o 

método do materialismo histórico o qual permite a investigação profunda de qualquer tema 

social. Assim,  

Certamente, pode-se discutir se a causa principal da crise ambiental reside no 

uso tecnológico ou no tipo de relações de produção, ou em ambos, ou outras 

muito distintas. Marx orienta-se pela segunda alternativa, porém uma coisa é 

o resultado a que chegou a partir da análise do capitalismo de seu tempo, e 

outra é o método que utilizou. Como bem assinalou Engels, o importante em 

Marx reside no método: [...] toda a maneira que tinha Marx de conceber as 

coisas não é uma doutrina, senão um método. Não proporciona dogmas 

acabados, senão pontos de apoio para a investigação posterior e o método para 

a investigação158. 

 

                                                 
155 FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Crítica Marxista, Campinas, n. 12, p. 105-117, 2001, 

p. 108. 
156 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, p. 202. 
157 SAITO, Kohei. Capital, nature, and the unfinished critique of political economy. New York: Monthly 

Review Press, 2017, p. 263. 
158 FOLADORI, Guillermo. A questão ambiental em Marx. Crítica Marxista, Campinas, n. 4, p. 140-162, 1997, 

p. 160. 
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O método do materialismo histórico e seu aporte teórico permitem dissecar as 

entranhas da crise ambiental revelando suas contradições mais profundas, a forma de 

exploração do trabalho assalariado, a mais valia, a divisão de classes, a acumulação, a 

reprodução e a maneira como os modos de produção se sucedem na história e sua relação com 

a natureza. 

Ademais,  

O conceito marxista da relação natureza-homem é muito mais apropriado do 

que outros conceitos para entender as contradições e dinâmicas da relação 

social entre o ser humano e a natureza, ou seja, a relação entre economia, 

sociedade e meio ambiente. A principal razão é que esse conceito permite 

conceber o ser humano trabalhador como alguém que transforma a natureza 

e, portanto, está incluído em um metabolismo natureza- homem que, por um 

lado, obedece a leis quase eternas da natureza e, por outro, é regulado pela 

dinâmica da formação social capitalista159. 

 

O pensamento marxiano se mostra “como uma forma privilegiada de compreender a 

natureza, pois, por um lado, extirpa simultaneamente a ingenuidade do pensamento mítico e a 

presunção do mecanicismo, na medida em que é dialética, por outro, preserva a especificidade 

do mundo físico, na medida em que é materialista”160. 

A terra para Marx precisa ser cultivada e cuidada para as presentes e futuras gerações, 

como condição de existência humana, portanto, é necessário superar o capitalismo para 

restaurar o metabolismo entre seres humanos e natureza, sendo que  

A revolução contra o capitalismo exigia pois não só a derrubada das suas 

relações específicas de exploração do trabalho, mas também a transcendência 

– através da regulação racional da relação metabólica entre os seres humanos 

e a natureza mediante a moderna ciência e indústria – da alienação da terra: o 

derradeiro fundamento/precondição do capitalismo. Só nestes termos é que o 

frequente pleito de Marx pela “abolição do trabalho assalariado” faz algum 

sentido161. 

 

Na mesma linha, destacando a importância do pensamento ecológico marxiano, Paul 

Burkett destaca a importância de Marx para se compreender a crise ambiental 

                                                 
159 ALTVATER Elmar. ¿Existe un marxismo ecológico? In: BORON, Atilio A.; AMADEO, Javier; GONZÁLEZ, 

Sabrina. La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), 2006, p. 360: El concepto marxista de relación naturaleza-hombre es mucho más apropiado 

que otros conceptos para comprender las contradicciones y la dinámica de la relación social entre ser humano y 

naturaleza, es decir, de la relación entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. La principal razón consiste 

en que dicho concepto permite concebir al ser humano trabajador como alguien que transforma la naturaleza y, 

por lo tanto, está incluido en un metabolismo de naturaleza-hombre que, por un lado, obedece a leyes de la 

naturaleza cuasi-eternas y, por el otro, está regulado por la dinámica de la formación social capitalista. (tradução 

nossa). 
160 DUARTE, Rodrigo A. de Paiva. Marx e a natureza em O Capital. São Paulo: Loyola, 1986, p. 105-106. 
161 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, p. 246. 
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Em suma, a análise de Marx da crise ambiental capitalista engloba mais do 

que os efeitos ambientais da agricultura e da indústria urbana considerados 

separadamente. Abrange todo o processo pelo qual o capitalismo “desenvolve 

tecnologia e a combinação de vários processos em um todo social”. O 

capitalismo concentra o poder motivacional histórico da sociedade nas áreas 

urbanas, criando assim concentrações perdulárias e ecologicamente 

destrutivas de recursos materiais. Mas, ao fazê-lo, também rasga 

completamente o antigo vínculo de união entre agricultura e manufatura em 

sua infância enquanto aproveita a agricultura para o objetivo 

quantificativamente ilimitado de acumulação monetária - uma meta 

perseguida usando as tecnologias de exploração de fábrica de exploração de 

classes e antiecológicas fornecidas pela indústria urbana. Por este processo 

total, o capital acaba exaurindo as fontes originais de toda a riqueza, o solo e 

o trabalhador162. 

 

Desta forma, o pensamento marxiano se torna atual e necessário para se compreender 

a dinâmica da exploração do capital e como a natureza é tratada no capitalismo. Ademais, “hoje, 

ser fiel a Marx é relê-lo para procurar com ele (e não apenas em seu trabalho) todos os traços 

predatórios e parasitários, assim como todas as tendências à transformação das forças 

inicialmente ou potencialmente produtivas em foças destrutivas”163, isto porque ele desenvolve 

não apenas uma teoria, mas um método de investigação. 

 

2.2 AGROECOLOGIA CONTEMPORÂNEA 

 

Enquanto na agricultura, expande-se o latifúndio monocultor de soja, cana-de-açúcar 

com dependência de insumos estrangeiros, especialmente, agroquímicos, tais como 

fertilizantes, agrotóxicos e sementes transgênicas patenteadas; a indústria nacional não tem 

condições de se impor no mercado, contando ainda com a privatização das estatais que foram 

entregues ao capital estrangeiro. 

Embora, haja farto discurso publicitário a favor do agronegócio, os fatos não 

publicizados apontam em sentido contrário, na manutenção do país na periferia da economia 

mundial, sem projeto de desenvolvimento, movendo-se através de um capitalismo dependente, 

                                                 
162 BURKETT, Paul. Marx and nature: a red and green perspective. Chicago: Haymarket, 2014, p. 128: In sum, 

Marx's analysis of capitalist environmental crisis encompasses more than the environmental effects of agriculture 

and urban industry considered separately. It covers the entire process by which capitalism "develops tecnonology, 

and the combining together of various processes into a social whole'. Capitalism "concetrates the historical motive 

power of society" in urban areas, thereby creating wasteful and ecologically disruptive concentrations of material 

through-put; but in doing so, it also completely tears assunder the old bond of union which held together agriculture 

and manufacture in their infancy while harnessing agriculture to the quantifatively unlimited goal of monetary 

accumulation - a goal pursued using the class-exploitative and antiecological factory-farm technologies provided 

by urban industry. by this total process, capital winds up sapping the original sources of all wealth, the soil and the 

labourer. (tradução nossa). 
163 CHESNAIS, François; SERFATI, Claude. “Ecologia” e condições físicas da reprodução social: alguns fios 

condutores marxistas. Crítica Marxista, Campinas, n. 16, p. 39-75, 2003, p. 50. 
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destinado a ser “o celeiro do mundo”, movido a trabalho precário e escravo, às custas da 

degradação do ambiente e com uma produção envenenada, enquanto o mundo se industrializa, 

se desenvolve e adquire melhores condições de vida e de IDH (índice de desenvolvimento 

humano). 

Destarte, Luiz Carlos Pinheiro Machado e Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, 

engenheiros agrônomos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destacam 

a essência dialética da agroecologia, consistente na negação da negação e síntese de uma nova 

forma de pensar, ser e agir, uma nova sociabilidade. O agronegócio e a revolução verde são “a 

negação da natureza: monoculturas, técnicas capital-intensivas, expulsão dos camponeses do 

campo, marginalidade e criminalidade urbanas”164. 

A superação dos problemas gerados pela agricultura moderna exige orientações 

“distintas daquelas pautadas pelo padrão tecnológico convencional, fundado na produtividade 

máxima e na rentabilidade financeira, mas que não releva devidamente as externalidades 

negativas do agro nas esferas produtiva, energética, ecológica e social”165. 

Os movimentos sociais contestatórios, orgânicos, biológicos, naturais e ecológicos e 

alternativos ao modelo reducionista do agronegócio são o início da negação da negação, e a 

agroecologia é a síntese desta contradição166, o que demonstra a pertinência metodológica do 

pensamento marxiano à agroecologia, tendo em vista que ela é construída, a partir de práticas 

materiais concretas decorrentes das reais necessidades humanas e ambientais, em contraposição 

a um modelo imposto de agricultura convencional que explora o ser humano e a natureza. 

Deste modo, ela se contrapõe a agricultura convencional como forma de se sintetizar 

um modelo sustentável de produção em harmonia com a natureza, calcado em justiça social e 

pensamento crítico livre e emancipador.  

A preocupação com o solo surge como elemento central e aglutinador da questão 

ambiental no pensamento de Karl Marx, no desenvolvimento da agroecologia e também na 

própria origem histórica do direito ambiental brasileiro, através de José Bonifácio de Andrade 

e Silva, que “chamou a atenção, até com veemência, para a depredação do solo pátrio e das suas 

riquezas, previu a desertificação ‘como os paramos da Líbia’, a erosão devida a tantas causas, 

acentuou a precariedade do que hoje chamamos recursos naturais renováveis”167. 

                                                 
164 MACHADO, Luiz Carlos Pinheiro; MACHADO FILHO, Luiz Carlos Pinheiro. A dialética da agroecologia: 

contribuição para um mundo com alimentos sem veneno. São Paulo: Expressão Popular, 2014, p. 31. 
165 COSTA, Manoel Baltasar Baptista da. Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas. São Paulo: 

Expressão Popular, 2017, p. 35. 
166 MACHADO, op. cit., p. 33. 
167 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 236. 
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Da mesma forma que o solo integra os componentes ambientais com a produção 

agropecuária168, também integra o pensamento socioeconômico com o agroecológico e o 

jurídico, trazendo questões como acesso à terra, função social da terra, valor social e econômico 

da terra e reforma agrária, de forma que a distância entre Marx e Altieri passa a ser pequena, 

evidenciando a necessidade de um pensamento científico totalizante e agroecológico. 

Para muitas mitologias (ou religiões) o solo tem um papel fundamental por estar ligado 

à origem dos seres humanos: 

Pela mitologia chinesa, Nu Wa, a Serpente Criadora da Humanidade, criou o 

ser humano (ren) a partir do barro amarelo. Pela mitologia suméria, os deuses 

Enlil e Enki criaram o homem e a mulher a partir do barro. Pelos gregos, foi 

Prometeu quem moldou do barro uma criatura à imagem e semelhança dos 

deuses e soprou em seu corpo o sopro da vida. A mitologia iorubá indica que 

foi o orixá Obatalá quem criou a raça humana com o barro oferecido pela orixá 

Nanã. Segundo a mitologia tupi-guarani, Tupã formou estátuas de argila do 

homem e da mulher. E mesmo na história mais recente do homem, essa crença 

de criação permanece. Pelo Catolicismo tem-se: “Então o Senhor Deus 

formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e 

o homem se tornou um ser vivente” (Bíblia, Gênesis 2: 7). E para os 

muçulmanos: “Criamos o homem de argila, de barro modelável” (Alcorão 

Sagrado - Surata 15, AL HIJR, versículo, 26)169. 

 

O solo, atualmente, é considerado pela ciência do solo como um “recurso vital, não 

renovável na escala humana, e que está cada vez mais sob pressão antrópica, o que representa 

um risco para a continuidade de nossa sociedade”170.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo: 

O solo é o suporte da vida. Estoca água e recicla nutrientes, protege contra 

enchentes, sequestra carbono e abriga cerca de 25% da biodiversidade do 

planeta. A natureza leva cerca de 2000 anos para criar uma camada de apenas 

10 centímetros de solo fértil, enquanto o mau uso resulta em danos 

permanentes. O uso inadequado desse recurso natural causa perdas da ordem 

de 5 a 7 milhões de hectares anualmente. Estimativas indicam que até metade 

dos solos férteis do planeta teria sido perdida nos últimos 150 anos171. 

 

Para a agroecologia, o solo é um elemento central, verdadeiro organismo vivo e 

dinâmico, fonte de vida e de equilíbrio para o ecossistema, pois “é da vida que existe dentro do 

                                                 
168 PÉREZ, Daniel Vidal; BREFIN, Maria de Lourdes Mendonça; POLIDORO, José Carlos. Solo, da origem da 

vida ao alicerce das civilizações: uso, manejo e gestão. Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 

51, n. 9, p. i-iv, set. 2016, p. i. 
169 Ibid., p. i. 
170 Ibid., p. ii. 
171 SBCS. Carta de Brasília. Conferência Governança do Solo, Brasília, 25 a 27 mar. 2015, p. 1. Disponível em: 

https://www.sbcs.org.br/wp-content/uploads/2015/03/carta-Brasilia-1.pdf. Acesso em: 28 jan. 2019. 
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solo que depende toda a vida que existe sobre o solo, ou seja, o solo é a base da produção, tanto 

vegetal quanto animal”172.  

No solo vive uma comunidade biológica que vive na matéria orgânica e fornece 

microrganismos para o processo de nutrição das plantas, ajudando a absorção e bombeamento 

dos nutrientes disponíveis no solo, como verdadeiros fertilizantes naturais, de uso gratuito, sem 

royalties, sem patentes e sem contaminação de agrotóxicos. Esta é a lógica da agroecologia: 

produzir ecologicamente produtos saudáveis de forma sustentável. 

O solo ou terra, sob uma perspectiva mais social e política, é um elemento central para 

a vida humana,  

A função econômica é apenas uma entre as muitas funções vitais da terra. Esta 

dá estabilidade à vida do homem; é o local da sua habitação, é a condição da 

sua segurança física, é a paisagem e as estações do ano. Imaginar a vida do 

homem sem a terra é o mesmo que imaginá-lo nascendo sem mãos e pés. E no 

entanto, separar a terra homem e organizar a sociedade de forma tal a 

satisfazer as exigência de um mercado imobiliário foi parte vital do conceito 

utópico de uma economia de mercado173. 

 

Contudo, a relação dos seres humanos com a terra foi gravemente impactada pelo 

modo de produção capitalista, o qual, constantemente, exaure a vida do solo, tornando-o 

desertificado, além de expulsar as pessoas que fazem da terra o seu ganha-pão, transformando-

o sob a prisma da propriedade privada em simples mercadoria. 

Este processo pelo qual o solo se transforma em mercadoria e passa a ser regido pela 

lei de mercado em detrimento de suas condições e peculiaridades, coloca em risco a 

biodiversidade, o equilíbrio ecológico, a vida de diversos animais e vegetais, inclusive da 

espécie humana que se vê privada do acesso à terra e aos alimentos nela cultivados.  

Não há um conceito pronto e acabado sobre agroecologia. Há registros bibliográficos 

do uso do termo “agroecologia” em 1928, pelo engenheiro agrônomo russo Basil Bensin. 

Porém, a expressão referia-se a ecologia dos cultivos, referindo-se à monocultura, “denotava 

basicamente a perspectiva de caracterizar os fatores ecológicos embutidos em um sistema de 

produção agrícola”174. 

                                                 
172 PAULUS, Gervásio et al. Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica. 

Porto Alegre: EMATER/RS, 2000, p. 10. 
173 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nosso época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000, 

p. 214. 
174 CANUTO, João Carlos. Agroecologia: princípios e estratégias para o desenho de agroecossistemas 

sustentáveis. Redes: Revista do Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 137-151, maio-

agosto, 2017, p. 140. 
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Há quem afirme que o termo “agroecologia” foi conceitualmente desenvolvido por 

Howard, em 1934, e cunhado por Lysenko em 1950, ocasião em que passou a ser usado em 

cursos de agronomia175. 

De acordo com Gliessman, foi graças aos trabalhos dos ecologistas que foi possível 

compreender a agricultura como um ecossistema, principalmente pelo biólogo ecologista 

Daniel Janzen, que desenvolveu o conceito de agroecossistemas tropicais e propôs o 

“rendimento sustentado dos agroecossistemas tropicais”, os quais deveriam ser pautados no 

conhecimento ecológico local, localmente adaptados ao ambiente e cultura e desenhados para 

satisfazer as necessidades locais e não as exigências monocultoras dos mercados de 

exportação176. 

Entende-se por agroecossistema “as comunidades de plantas e animais interagindo 

com seu ambiente físico e químico que foi modificado para produzir alimentos, fibras, 

combustíveis e outros produtos para consumo e utilização humana”177, estes agroecossistemas 

são objeto de estudo da agroecologia de forma holística e sistêmica, ou seja, analisa a 

agricultura com todos os elementos naturais e humanos em conjunto, com vistas ao equilíbrio 

ecológico. 

O conceito de agroecossistema é a “chave para a compreensão da teoria agroecológica 

crítica do desenvolvimento capitalista agrário”178, ou seja, estuda a transformação da agricultura 

pelo capitalismo e os impactos sociais e ambientais, relacionando cultivo, trabalho, ambiente e 

biodiversidade. 

Neste processo de ressignificação da agricultura e de crítica a sua industrialização 

promovida pela “revolução verde”, destacam-se dois livros, publicados em 1979, o primeiro 

Agriculture Ecology: An Analysis of World Food Production Systems, escrito por George Wyatt 

Cox e Michael D. Atkins, e o segundo, Agroecosistemas: Conceptos Básicos, por Robert D. 

Hart, publicado pelo Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) em 

Turrialba (Costa Rica)179. 

                                                 
175 MACHADO, Luiz Carlos Pinheiro; MACHADO FILHO, Luiz Carlos Pinheiro. A dialética da agroecologia: 

contribuição para um mundo com alimentos sem veneno. São Paulo: Expressão Popular, 2014, p. 35. 
176 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecología: plantando las raíces de la resistência. Agroecología, Murcia 

(Espanha), v. 8, n. 2, p. 19-26, 2013, p. 21. 
177 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 105. 
178 COSTA NETO, Canrobert Penn Lopes. De Marx à agroecologia: a transição sociotécnica na reforma agrária 

brasileira. Timburi: Cia do Ebook, 2018. Não paginado. 
179 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecología: plantando las raíces de la resistência. Agroecología, Murcia 

(Espanha), v. 8, n. 2, p. 19-26, 2013, p. 21, 22. 



59 

Este segundo tem especial relevo, por considerar uma região como um sistema, no 

qual a fazenda (que também é um sistema) está inserida.  

De acordo com Robert Hart, o pioneiro dos sistemas agroflorestais,  

Uma região geográfica é um conjunto de componentes físicos, bióticos e 

socioeconômicos com limites definidos a base de critérios ecológicos. Estes 

componentes interagem para formar um sistema. Nem todos os componentes 

e processos a nível de uma região necessariamente estão associados com a 

agricultura, mas para poder descrever os fenômenos agrícolas que funcionam 

neste nível, é necessário enfocar uma região em sua totalidade como um 

sistema180. 

 

Esta concepção é fundamental pois a partir dela é possível destacar a necessidade de 

se adequar o tipo de cultivo às características locais, tanto naturais como sociais e econômicas, 

o que revela a inadequação de se importar o modelo especializado de produção da “revolução 

verde” de produzir em grande escala para o mercado internacional, sem respeitar as 

peculiaridades locais. 

O plantio de colheitas, tais como cana-de-açúcar, soja, milho e sorgo, em todos os 

lugares do país, desconsidera a agricultura e a região em que está inserida como sistemas, o que 

exige alta dosagem de fertilizantes e água, insumos para “correção” do solo e agrotóxicos, 

porém, não é o solo que está errado, mas sim o cultivo que não é o adequado para aquele local 

ou para aquela época do ano. 

A concepção contemporânea do termo foi desenvolvida nos anos 1970 e 1980, a partir 

do movimento ambientalista, das análises dos agroecossistemas indígenas e de estudos de 

desenvolvimento rural181, tendo como principais teóricos Stephen Gliessman e Miguel Altieri, 

com destaque para este que “foi o autor que melhor delineou o conceito contemporâneo de 

Agroecologia”182 e o seu maior difusor na América Latina. 

A própria origem e desenvolvimento da agroecologia está ligada a aspectos locais, 

embora compartilhem uma base axiológica e principiológica comum, a agroecologia terá uma 

história própria erigida a partir do contexto regional. 

                                                 
180 HART, Robert D. Agroecosistemas: conceptos básicos sobre agroecossistemas. Turrialba: Centro Agronómico 

de investigación y Enseñanza, 1985, p. 45: Una región geográfica es un conjunto de componentes físicos, bióticos, 

y socioeconómico com limites definidos a base de criterios ecológicos. Estos componentes interactúan para formar 

un sistema. No todos los componentes y procesos a nivel de una región necessariamente están associados com la 

agricultura, pero para poder describir los fenómenos agrícolas que funcionan a este nivel, es necesario enfocar una 

región en su totalidad com un sistema. (tradução nossa). 
181 CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e extensão rural: contribuições 

para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: Emater, 2004, p. 87. 
182 CANUTO, João Carlos. Agroecologia: princípios e estratégias para o desenho de agroecossistemas 

sustentáveis. Redes: Revista do Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 137-151, maio-

agosto, 2017, p. 140. 
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Recentemente, Stephen Gliessman tem direcionado seus estudos de agroecologia para 

a questão alimentar, definindo a agroecologia como “a ecologia do sistema alimentar”, com a 

finalidade de tornar os sistemas alimentares sustentáveis, ou seja, com equilíbrio entre 

responsabilidade ecológica, viabilidade econômica e justiça social183.  

O sistema alimentar é uma questão que perpassa vários campos do saber e da ciência 

e reflete problemas reais do sistema de produção agrícola, como quantidade e qualidade dos 

produtos para se atender aos mercados e a própria definição do que será cultivados, onde e 

como. 

Desta forma,  

Embora a base e a origem histórica da agroecologia estejam fundamentadas 

em duas disciplinas agronomia e ecologia, a atual disciplina científica 

agroecologia e a sua abordagem ao sistema alimentar parece ser o quadro de 

investigação mais promissor para responder às questões reais sobre sistemas 

de produção agrícola sustentável, onde os aspectos de sustentabilidade 

ecológica, econômica e social estão fortemente ligados184. 

 

Embora esta abordagem seja importante e tenha, realmente, muito a contribuir para 

pensar problemas e soluções da agricultura a partir da agroecologia, não se pode olvidar que a 

agricultura abrange um campo maior do que a produção de alimentos, pois envolve a produção 

de agrocombustíveis, fibras, ração para animais, algodão para vestuário, flores, plantas para fins 

farmacêuticos, etc.  

Para Altieri, a origem da agroecologia na América Latina está nos conhecimentos e 

práticas dos povos indígenas e campesinos da Mesoamérica, Andes e trópicos úmidos. Os 

estudos começaram com Stephen Gliessman no México, o qual ofereceu os primeiros cursos de 

agroecologia, na década de 1970, seguido por Ivan Zuluaga e Miguel Altieri, na Colômbia, em 

1976185. 

O livro de Miguel Altieri – Agroecologia: bases científicas para um agricultura 

sustentável – publicado, no Chile, em 1982, marca uma crítica da “revolução verde” e a 

                                                 
183 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecología: plantando las raíces de la resistência. Agroecología, Murcia 

(Espanha), v. 8, n. 2, p. 19-26, 2013, p. 19. 
184 WEZEL, A.; DAVID, C. Agroecology and the food system. In: LICHTFOUSE, Eric (ed.). Agroecology and 

strategies for climate change. Dordrecht: Springer, 2012, p. 28-29: Although the basis and the historical origin of 

agroecology are founded in the two disciplines agronomy and ecology, the present scientific discipline 

agroecology and its approach to the food system seems to be the most promising research frameworkto respond to 

actual questions on sustainable agricultural productions systems where ecological, economic and social 

sustainability aspects are strongly linked. (tradução nossa). 
185 ALTIERI, Miguel. Breve reseña sobre los orígenes y evolución de la Agroecología en América Latina. In: 

ALTIERI, Miguel (coord.). Historia de la Agroecología en América Latina y España. Berkeley (California): 

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, 2017, p. 7.  
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inadequação desta para os campesinos, o que motivou vários movimentos ambientalistas 

agroecológicos a adotarem o livro, como guia na luta política agroecológica. 

No início da década de 1990, surge o primeiro curso de pós-graduação em 

agroecologia, organizado por Eduardo Sevilla Guzmán, com forte viés social, na Universidade 

de Córdoba e na Universidade Internacional de Andaluzia, na Espanha, onde se formaram 

importantes nomes da agroecologia brasileira, como Francisco Caporal e José Antônio 

Costabeber186. 

Para estes autores, a agroecologia pode ser pensada da seguinte forma:  

[...] por um lado, e sob uma perspectiva mais superficial, a Agroecologia 

geralmente incorpora ideias ambientais e de sentimento social a respeito da 

agricultura. Isso constitui sua característica normativa ou prescritiva, uma vez 

que inclui determinados aspectos da sociedade e da produção que ultrapassam 

os limites da agricultura propriamente dita. Por outro lado, e sob um ponto de 

vista mais restrito, a Agroecologia se refere ao estudo de fenômenos 

puramente ecológicos que ocorrem no âmbito dos cultivos (relação 

predador/presa, competição cultivos/ervas invasoras, entre outros), o que 

traduz o enorme potencial de aplicação deste campo de conhecimentos para 

resolver questões tecnológicas na agricultura, favorecendo assim o desenho e 

a gestão de agroecossistemas sustentáveis187. 

 

Este conceito destaca um aspecto de superestrutura (superficial) e um de estrutura, o 

primeiro com ideias e sentimento, políticas de respeito e de valorização da agricultura, ao passo 

que o segundo diz respeito a fenômenos materiais (puramente ecológicos), ao qual pode-se 

agregar fenômenos socioeconômicos, similares à relação predador/presa e à competição, tais 

como a competição por mercados, a relação entre grandes empresas ou latifundiários e 

pequenos produtores rurais. 

Não existe um conceito único e acabado de agroecologia, e isto não lhe dá um caráter 

fragmentário, pois há uma eixo unificador de princípios direcionados ao alcance da agricultura 

sustentável, cuja base se assenta na convergência de que “a agricultura industrial é insustentável 

e que a Agroecologia é a alternativa adequada para fazer diferente, não haverá polissemia 

disruptiva nos seus alicerces”188. 

                                                 
186 ALTIERI, Miguel. Breve reseña sobre los orígenes y evolución de la Agroecología en América Latina. In: 

ALTIERI, Miguel (coord.). Historia de la Agroecología en América Latina y España. Berkeley (California): 

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, 2017, p. 7. 
187 CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e extensão rural: contribuições 

para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: Emater, 2004, p. 87-88. 
188 CANUTO, João Carlos. Agroecologia: princípios e estratégias para o desenho de agroecossistemas 

sustentáveis. Redes: Revista do Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 137-151, maio-

agosto, 2017, p. 141. 
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Como também não há um conteúdo pré-definido, tendo em vista que a agroecologia 

parte da realidade local de cada cultura e das necessidades de cada sociedade e de cada 

ecossistema. 

A agroecologia é um novo campo do saber, considerada ciência transdisciplinar, 

fornece estrutura metodológica para a compreensão profunda dos agroecossistemas, seus 

princípios e funcionamento, integrando princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômico 

e incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais189. 

Ela surge da ecologia e da agronomia, mas se expande agregando novos saberes das 

mais diferentes áreas, de modo que não é possível pensar em agroecologia sem considerar 

fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e até jurídicos. 

Também não se pode confundir a agroecologia com a agricultura orgânica, 

permacultura, agricultura biodinâmica e outras denominações. Nem mesmo com uma 

agricultura ecologizada, pois isto simplifica e reduz o campo de conceito e de atuação da 

agroecologia. 

A agricultura orgânica surgiu na Inglaterra, entre 1925 e 1930, com Albert Howard, e 

desenvolveu-se nos Estados Unidos, com Jerome Irving Rodele, com técnicas de compostagem 

e reaproveitamento dos resíduos da fazenda190. Hoje, está atrelada a produção de alimentos 

limpos, isto é, sem agrotóxicos. 

A agricultura ecologizada não aborda os aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos, de modo que seria possível produzir uma agricultura em latifúndio, monocultor e 

transgênico e com uso de trabalho escravo de forma ecológica. 

Neste sentido,  

Sob a perspectiva de uma agricultura ecologizada e desprovida destes 

compromissos, podemos até supor que venha a existir uma monocultura 

orgânica de larga escala, baseada em mão-de-obra assalariada, mal 

remunerada e “movida a chicote”. Essa “monocultura ecológica” poderá até 

atender aos anseios e caprichos de consumidores informados sobre as benesses 

de consumir produtos agrícolas “limpos”, “orgânicos”, isentos de resíduos 

contaminantes. No entanto, o grau de informação ou de esclarecimento de dito 

consumidor talvez não lhe permita identificar ou ter conhecimentos das 

condições sociais em que o denominado produto orgânico foi ou vem sendo 

produzido; talvez, nem mesmo lhe interesse saber. Neste caso, no limite 

teórico e sob a consideração ética acima mencionada, nenhum produto será 

verdadeiramente ecológico se a sua produção estiver sendo realizada às custas 

da exploração da mão-de-obra. Ou, ainda, quando o não uso de certos insumos 

(para atender convenções de mercado) estiver sendo “compensado” por novas 

                                                 
189 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS, 

2009, p. 23. 
190 FAGUNDES, Leandro. Agroecologia. Reforma Agrária e Meio Ambiente, Brasília, ano 1, n. 1, p. 17-20, out. 

2006, p. 19. 
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formas de esgotamento do solo, de degradação dos recursos naturais ou de 

subordinação dos agricultores aos setores agroindustriais191. 

 

Uma perspectiva verdadeiramente ecológica não desconsidera questões econômicas, 

sociais, políticas e culturais, pois não há como não considerar o elemento humano no processo 

de produção e seus impactos sobre o meio ambiente. 

Entende-se por agricultura biodinâmica, desenvolvida por Rudolf Steiner, num 

conjunto de palestras dadas a agricultores da Sociedade Antroposófica, em 1924, em Koberwitz 

(Silésia), funda-se numa filosofia exotérica, que busca ligar religião e ciência, mundo físico e 

espiritual, compreendendo a granja ou fazenda como um organismo192. 

Já agricultura natural ou ecológica, foi criada por Masanobu Fukuoka e Mokiti Okada, 

no Japão entre os anos 1930 e 1940, busca desenvolver uma forma de agricultura em harmonia 

com a natureza, afirma que a ciência ocidental não é capaz de entender a natureza de forma 

holística, sendo que o conhecimento materialista e atomista aplicado a agricultura é a causa da 

degradação atual da natureza, dos alimentos e da vida campesina193. Não usa aração, esterco, 

nem rotação de culturas, adota um composto biológico com microrganismos eficazes, é muito 

difundida pela Igreja Messiânica194.  

A permacultura, desenvolvida na Austrália por Bill Mollison, baseia-se na filosofia 

japonesa de Fukuoka, inicialmente surge para dar resposta aos problemas urbanos, tais como, 

dependência de alimentos e de recursos naturais não renováveis e êxodo rural, assim, desenha 

sistemas de produção agrícolas integrados às cidades, podendo ser aplicado a qualquer 

localidade195. 

Já a agricultura biológica, desenvolvida por Hans Peter Muller, na Suíça, em 1930, e 

depois difundida, na década de 1960, na França, com Claude Aubert, pauta-se na preocupação 

com a saúde das plantas e dos alimentos, sua teoria se funda sobre o tripé: manejo dos solos, 

fertilização e rotação de culturas196. 

                                                 
191 CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. 

Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004, p. 18. 
192 GUZMÁN CASADO, Gloria I., GONZALES DE MOLINA, Manuel; SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. 

Introduccion a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Multi-Prensa, 2000, p. 

71,72. 
193 Ibid., p. 76. 
194 FAGUNDES, Leandro. Agroecologia. Reforma Agrária e Meio Ambiente, Brasília, ano 1, n. 1, p. 17-20, out. 

2006, p. 19. 
195 GUZMÁN CASADO; GONZALES DE MOLINA; SEVILLA GUZMÁN, op. cit., p. 77. 
196 EHLERS, Eduardo Mazzaferro. O que se entende por agricultura sustentável? 1994. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Ambientais) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994, p. 49. Disponível em: 
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No Brasil, de forma geral, o ensino superior “ainda segue os parâmetros estabelecidos 

durante a ditadura militar, sendo impermeável e insensível às reivindicações sociais” situação 

agravada pelo avanço neoliberal que transformou a educação de direito em mercadoria197.  

O curso de Engenharia Agronômica não foge desta realidade, caracterizando-se por 

um ensino direcionado “ao agronegócio cujo fundamento científico e tecnológico sempre 

ignorou as questões sociais e ambientais”198. 

Dos sete cursos de Engenharia Agronômica nas universidades públicas paulistas, em 

três deles não há qualquer menção à agroecologia em sua grade de disciplinas. E, de um total 

de 778 disciplinas destes cursos, apenas 49 abordam os termos agroecologia e/ou 

sustentabilidade, sendo, ainda, 30 disciplinas pertencentes a um mesmo curso. Destas 49 

disciplinas, somente três disciplinas são obrigatórias, as demais são optativas e a menção a 

agroecologia se dá, na grande maioria, apenas como sugestão bibliográfica199. 

O conhecimento produzido na universidade está direcionado aos interesses do 

agronegócio, colonizando as mentes e corações dos estudantes, que reproduzirão o modelo 

aprendido,  

A produção de conhecimento (ambiental ou não) e sua incorporação nos 

currículos universitários são processos atravessados por relações de poder, os 

quais estão refletidos nos cursos de Engenharia Agronômica analisados. A 

articulação dos conhecimentos existentes com o sistema econômico vigente 

orienta a formação de profissionais para as demandas explícitas do mercado, 

desestimulando a produção de conhecimentos e capacidades para construir 

uma racionalidade ambiental200. 

 

Percebe-se que o modelo de produção de conhecimento parte da realidade econômica, 

ou seja, do sistema capitalista de produção agropecuário vigente, e não das necessidades reais 

do povo e dos agricultores. O problema é reconhecer que esta forma produtiva não é viável a 

longo prazo e está colocando em risco o equilíbrio ecológico da natureza e a saúde humana, 

além de promover injustiças sociais no campo. 

O movimento ambientalista, desenvolvido a partir da década de 1960, também se 

mostra como importante fator histórico no desenvolvimento da agroecologia, com especial 

destaque para a bióloga Rachel Carson, que denunciou os desastres ambientais, a poluição e a 

contaminação pelos agrotóxicos, especificamente sobre o pesticida DDT (dicloro-difenil-

                                                 
197 JACOB, Luciana Buainain et al. A agroecologia nos cursos de engenharia agronômica: para além de desafios 

e dilemas curriculares. Revista Avaliação, Sorocaba, v. 21, n. 1, p. 173-198, mar. 2016, p. 173. 
198 Ibid., p. 173. 
199 Ibid., p. 189. 
200 Ibid., p. 193. 
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tricloroetano) ligado aos casos de câncer e mortes de aves, com a publicação do livro Primavera 

Silenciosa, em 1962, nos Estados Unidos. 

No Brasil, em 1971, o engenheiro agrônomo, José Lutzemberger, demitiu-se de seu 

emprego na BASF, uma multinacional de agrotóxicos, retornou ao país e criou a Associação 

Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural (AGAPAN), provavelmente a primeira ONG 

ecológica do país201. 

Em 1976, José Lutzemberger publicou o livro O Fim do Futuro? Manifesto Ecológico 

Brasileiro denunciando o uso indiscriminado de agrotóxicos, o desmatamento e o processo de 

perda dos solos. Em 1988, ele ganhou o Right Livelihood Award (Prêmio da Sustentabilidade), 

conhecido como o Nobel Alternativo, por sua luta pelas questões agroambientais brasileiras. 

Destaca-se, nesta trajetória, sua atuação como Secretário de Meio Ambiente do governo 

Fernando Collor, entre os anos de 1990-1992, o que hoje equivaleria ao cargo de Ministro do 

Meio Ambiente. 

Em 1979, o livro Pragas, Praguicidas e a Crise ambiental: Problemas e Soluções, do 

engenheiro agrônomo Adilson Dias Paschoal, também denunciou o uso intensivo de 

agrotóxicos e seus impactos negativos sobre os recursos hídricos, o ar e o solo e, principalmente, 

como causador de equilíbrio ecológico, destaca que “de 1958 a 1976 surgiram 400 novas pragas 

na agricultura brasileira, período que coincide com a intensificação no uso de agrotóxicos no 

país”202. 

No mesmo ano, foi publicado o livro Manejo ecológico do solo: a agricultura em 

regiões tropicais, da engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi, a primeira mulher a afirmar 

(e lutar) que o solo tem vida. A importância de Primavesi é tamanha para a agroecologia, que a 

lei nº 13.565/17 instituiu o “Dia Nacional da Agroecologia” e o “Prêmio Nacional de 

Agroecologia ‘Ana Primavesi’” para aqueles que se destacarem na promoção da agroecologia 

e da produção orgânica203. 

Obviamente, há outras obras fundamentais para o desenvolvimento da agroecologia 

brasileira, a intenção deste recorte, meramente ilustrativo, é marcar o espaço temporal e a 

conexão entre o surgimento da agroecologia e os impactos deletérios da “revolução verde”. 

                                                 
201 COSTA, Manoel Baltasar Baptista da et. al. Agroecologia no Brasil: 1970 a 2015. In: ALTIERI, Miguel 

(coord.). Historia de la Agroecología en América Latina y España. Berkeley (California): Sociedad Científica 

Latinoamericana de Agroecología, 2017, p. 64. 
202 Ibid., p. 66. 
203 BRASIL. Lei 13.565, de 21 de dezembro de 2017. Institui o Dia Nacional da Agroecologia. Brasília, DF: 

Presidência da República, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13565.htm. Acesso em: 03 fev. 2019. 



66 

No plano organizacional, destacam-se, na década de 1970, a atuação de militantes da 

Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul – SARGS na elaboração da primeira Lei de 

Agrotóxicos do país, a criação do Grupo de Estudos de Agricultura Alternativa na Associação 

dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo – AEASP, o Movimento de Agricultura 

Alternativa (MAA) por estudantes de ciências agrárias204. 

A criação da AS-PTA (Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa), 

em 1983, uma associação civil sem fins lucrativos que fomenta o desenvolvimento rural 

sustentável através da articulação de grupos e movimentos, publicação da revista Agricultura e 

outros materiais de apoio à agroecologia, como o livro de Miguel Altieri205. 

Destaca-se na promoção da agroecologia brasileira a Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA), criada em 2002, como um “espaço de articulação e convergência entre 

movimentos, redes e organizações engajadas em experiências concretas de promoção da 

agroecologia, de fortalecimento da produção familiar e de construção de alternativas 

sustentáveis de desenvolvimento rural”206. 

A Associação Brasileira de Agroecologia, criada em 2004, responsável pela editoração 

da Revista Brasileira de Agroecologia, promove eventos científico e integra diversas comissões 

governamentais, tais como a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), a 

Comissão Nacional da Política de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) e é parceira da 

Sociedade Científica Latino-americana de Agroecologia (SOCLA). 

Assim, a ANA e ABA desempenham importante papel em aproximar as práticas 

sociais agroecológicas com a teoria agroecológica, o que tem sido fundamental para o 

desenvolvimento da agroecologia no Brasil, pois  

Somente depois deste processo de tradução e de fertilização mútua entre a 

teoria e a prática da agroecologia que o conhecimento científico aportado 

pelos especialistas deixou de ser percebido como uma imposição exterior ou 

como expressão de verdades inquestionáveis e passou a incorporar-se como 

contribuição à inovação local207. 
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O objetivo da agroecologia reside em buscar desenvolver uma agricultura sustentável, 

biodiversa, resiliente, produtora da alimentos saudáveis, com participação dos camponeses e 

povos tradicionais, pois se compreende que não é possível sustentabilidade sem diversidade 

cultural208. 

A preocupação com a sustentabilidade agrícola não pode se reduzir a uma questão 

puramente tecnológica, pois depende de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais, tais 

como, a definição do que deve ser produzido, como e para quem, de modo que somente políticas 

que enfrentem os fatores estruturais que determinam a crise agrícola-ambiental e a miséria 

rural209 serão realmente capazes de se criar um modelo agrícola sustentável. 

Portanto, mostra-se imprescindível compreender o funcionamento do capitalismo, pois 

este determina a forma de produção agropecuária e somente ciente de seu modo operandi torna-

se possível pensar em soluções reais e factíveis em prol de uma agricultura sustentável. 

Sob esta perspectiva, a agroecologia busca criar agroecossistemas “culturalmente 

sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis”210, por isto pode ser considerada uma 

teoria crítica, um conjunto de práticas agrícolas e um movimento social de empoderamento dos 

agricultores e povos tradicionais.  

Para Enrique Leff, “a agroecologia foi definida como um novo paradigma produtivo, 

como uma constelação de ciências, técnicas e práticas para uma produção ecologicamente 

sustentável, no campo”211, com reflexos na cidade através da oferta de alimentos saudáveis sem 

agrotóxicos. 

Esta produção ecologicamente sustentável se contrapõe aos modelos agrícolas 

depredadores e à violência com que as terras é forçada a dar seus frutos212, para atender a 

anseios de mercados, que não correspondem às necessidades humanas, nem as possibilidades 

da natureza. 

A agroecologia é um conhecimento científico que busca técnicas e formas de se 

produção alimentos em quantidade e qualidade, de forma ecológica, sem competição com a 

natureza; trabalhando os sistemas naturais sem a pretensão de dominá-los; fomentando sistemas 

ciclos biológicos na produção, com preservação da fertilidade dos solos; usando, até onde seja 

possível, recursos naturais renováveis em sistemas agrícolas localmente organizados; 
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trabalhando, na medida do possível, com um sistema fechado para matéria orgânica e elementos 

nutritivos; dar condições de vida digna aos agricultores; evitando a poluição agrícola; mantendo 

a diversidade genética do sistema agrícola e do seu redor e considerando os amplos impactos 

sociais econômicos e ecológicos que o sistema de produção agrícola gera213. 

Nesta esteira, a Associação Brasileira de Agroecologia trabalha como o seguinte 

conceito  

Agroecologia é entendida como enfoque científico, teórico, prático e 

metodológico, com base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a 

estudar processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e 

sociocultural e, a partir de um enfoque sistêmico – adotando o 

agroecossistema como unidade de análise – apoiar a transição dos modelos 

convencionais de agricultura e de desenvolvimento rural para estilos de 

agricultura e de desenvolvimento rural sustentável214. 

 

Para se alcançar o desenvolvimento rural sustentável é preciso convencer e dar suporte 

material para que os agricultores possam aderir ao sistema agroecológico de produção, com a 

internalização no sistema econômico dos danos ocasionados à natureza, o que somente será 

possível através de uma política agroambiental executada com rigor pelo Poder Público e com 

o engajamento de toda sociedade215. 

Da mesma forma que a alteração do sistema produtivo impacta toda a sociedade, desde 

o produtor até o consumidor, a agroecologia para possibilitar esta transformação abrange 

aspectos produtivos, sociais e políticos. Por esta razão, a agroecologia se articula em três 

dimensões: ecológica e técnico produtiva, sociocultural e econômica e a dimensão política216. 

A primeira sob o marco científico da ecologia e do diálogo com os saberes tradicionais 

e indígenas se centra nos desenhos dos agroecossistemas para uma redefinição dos fundamentos 

técnicos da agronomia, da veterinária e das ciências ambientais; a segunda, se pauta numa 

análise sociológica e antropológica das comunidades campesinas e rurais, das estratégias 
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produtivas e dos processos de desenvolvimento rural; por fim, a terceira, se traduz na luta 

política de construção de alternativas a globalização alimentar217. 

Estas dimensões da agroecologia desenhadas por Eduardo Sevilla Guzmán e Marta 

Soler Montiel não se afastam daquelas apresentadas por Miguel Altieri, a saber, teoria crítica, 

práticas agrícolas e movimentos sociais218219220, revelando um certo consenso sobre estas 

dimensões ou aspectos do conceito de agroecologia. 

Estas colocações podem ser visualizadas graficamente da seguinte forma: 

Quadro 1 – Conceito de Agroecologia 

 

Fonte: A. Wezel et al, 2009, p. 3. 

 

Assim, é possível avaliar e compreender a agroecologia a partir de três aspectos ou 

níveis: científico, natural ou agronômico e político. 

A preferência ou predomínio de um ou outro aspecto conceitual e/ou prático depende 

das peculiaridades locais e do momento histórico de cada sociedade, por exemplo, nos Estados 

Unidos, Alemanha e Espanha a agroecologia é entendida como ciência; na França, como uma 

prática ou tipo de agricultura221 e no Brasil assume forte papel de movimento social e luta 

política. 
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Mas estas três abordagens ajudam a agroecologia a identificar e compreender a raiz 

dos problemas da agricultura contemporânea e pensar soluções eficazes e sustentáveis, a partir 

da realidade de cada local e das necessidades de cada povo. 

 

2.2.1 Agroecologia como ciência 

 

A agroecologia é uma ciência que busca “dar suporte a uma transição a estilos de 

agriculturas sustentáveis e, portanto, contribuir para o estabelecimento de processos de 

desenvolvimento rural sustentável”222, por isto é uma “agricultura de base ecológica ou 

sustentável” na expressão de Francisco Caporal e José Antônio Costabeber. 

Ela constitui um enfoque teórico e metodológico que agrega diversas disciplinas 

científicas que tem como objeto de estudo a atividade agrária, unindo-as sob a perspectiva 

ecológica, a fim de permitir a transição de modelos da agricultura convencional para a 

agricultura sustentável223, em busca de um modelo de desenvolvimento rural sustentável. 

O caráter científico da agroecologia não deriva apenas do conhecimento científico de 

outras disciplinas, mas também da contribuição dos saberes populares, tradicionais e indígenas, 

que são resgatados, estudados e preservados. 

A busca da renovação do conhecimento científico, através da valorização de outros 

saberes, especialmente dos povos indígenas e tradicionais, na mesma esteira da ecologia de 

saberes e do pensamento sistêmico, como forma de construir o saber de forma democrática e 

participativa, sem o cientificismo elitista da academia. 

A crise que afeta a sociedade de forma generalizada também afeta a ciência, que se 

coloca como serva dos interesses do capital, se fragmenta excessivamente, se torna positivista 

e utilitarista, colocando a natureza em plano de subserviência, separando sociedade e natureza, 

o que gera uma compreensão deturpada da realidade. 

Neste sentido, o professor argentino Guido Galafassi destaca que é a razão 

instrumental, base da fragmentação do conhecimento científico, que gera a explotação da 

natureza e exploração dos seres humanos, “conformando assim complexos mecanismos de 

alienação que na maioria dos casos se retroalimentam”224. 

                                                 
222 CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. 

Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004, p. 8.  
223 Ibid., p. 11. 
224 GALAFASSI, Guido P. Naturaleza, sociedad y alienacion: ciencia y desarrollo en la modernidade. 

Montevidéu: Nordan–Comunidad, 2004, p. 155. 
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O conceito de razão instrumental foi trabalhado pelos filósofos frankfurtianos, Adorno 

e Horkheimer e pode ser compreendido da seguinte forma: 

Assim se constitui, pois, a aporia a que se referem Adorno e Horkheimer: a 

emancipação se converte em submissão, na medida em que o progresso da 

razão instrumental coincide com a regressão do humano à categoria de coisa. 

O impulso para a dominação da natureza nasceu do temor frente ao 

desconhecido. Os mitos e os rituais cumpriram primeiramente esta função, em 

que o homem, para controlar, se submetia. A ciência, ao desencantar a 

natureza, isto é, ao substituir a relação com as forças pela formalização 

metódica de índole matematizante, apaziguou a exterioridade, destituindo-a 

de vida. Mas o triunfo da instrumentalidade dominadora instaurou uma outra 

fonte de dominação, a própria razão enquanto essencialmente dominadora225. 

 

Na agricultura industrializada a ciência é guiada pelo mercado, o qual usa o 

conhecimento científico como forma de conferir legitimidade às transformações que a dinâmica 

capitalista exige226. A ciência se torna instrumento do mercado, legitimadora de relações de 

exploração da natureza, dos agricultores e campesinos, como se não houvesse alternativa 

possível a esta forma de produção. 

A crise ambiental é representativa de uma crise ética e moral, cuja base encontra-se 

individualismo e a competição, quando os seres humanos perdem a noção de pertencimento a 

um grupo social, também perdem o elo com o ambiente. O “não importar-se” com as outras 

pessoas, nem com as consequências de suas atividades sobre os outros revela um descompasso 

ético que repercute sobre o ambiente. 

Assim, pode-se dizer que não há várias crises, mas apenas uma: a crise socioambiental, 

cuja base está no modo de produção que coisifica as pessoas, mercantilizando-as a partir de um 

sistema individualista e competitivo. 

Neste sentido, a Laudato Si ao tratar sobre a questão ambiental, estabelece claramente 

que  

[...] Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma 

única e complexa crise sócio-ambiental. As directrizes para a solução 

requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a 

dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza227. 

 

                                                 
225 SILVA, Franklin Leopoldo e. Conhecimento e Razão Instrumental. Psicologia USP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 

11-31, 1997. Não paginado. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65641997000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 10 jun. 2019. 
226 GUZMÁN CASADO, Gloria I., GONZALES DE MOLINA, Manuel; SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. 

Introduccion a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Multi-Prensa, 2000, p. 37. 
227 PAPA FRANCISCO. Carta encíclica Laudato Si’ do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa 

comum. Vaticano, 24 de maio de 2015, p. 44. Disponível em: 

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si_po.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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A crise ambiental é uma crise única que pode ser fracionada em várias, conforme o 

objeto e a perspectiva de estudo, contudo, esta possibilidade de estudo parcial não pode perder 

de vista o estudo da totalidade, pois as soluções partem exatamente de uma compreensão total 

e uma abordagem integral. 

O conhecimento científico assume um importante papel diante das crescentes crises 

ambientais causadas pelo capitalismo industrial e financista, de modo que a ciência deve ser 

convocada para auxiliar no processo de tomada de decisões políticas, por exemplo, a liberação 

de organismos geneticamente modificados na agricultura e na alimentação das pessoas. 

Neste sentido,  

[...] os cidadãos precisam, doravante, convocar a ciência para entender onde 

está seu próprio interesse político. As crises ambientais põem problemas para 

cuja resolução as instituições democráticas do passado não estão mais 

habilitadas, porque ciência e política, saber e interesse, eram ainda, no 

paradigma anterior, instâncias separadas. Elas não o são mais228. 

 

O saber científico deve ser pensado em prol do desenvolvimento dos povos e não de 

governos ou empresas. A ciência não deve se manter separada dos saberes e da realidade social, 

mas deve ser instrumento de tomada de decisão e de solução de problemas reais para melhoria 

das condições de vida de todos e desenvolvimento sustentável. 

Por exemplo, um uso do conhecimento científico a serviço do desenvolvimento 

sustentável é a adoção da Avaliação Ambiental Estratégica que serve para guiar a elaboração 

de políticas públicas e governamentais e para indicar problemas e soluções nos projetos de 

infraestrutura econômica e social, a fim de evitar decisões equivocadas e perda do dinheiro 

público229, é também uma forma de considerar as variáveis ambientais no projeto político de 

desenvolvimento do país.  

Este é o grande desafio da ciência compreender o funcionamento da natureza e 

sociedade e sua relação e produzir um conhecimento emancipador, rompendo com sua tradição 

de contribuição com o círculo de dominação, em que “o que os homens querem aprender da 

natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais 

importa”230. 

Por este modo, o conhecimento científico deve ser um campo aberto, dinâmico, 

transdisciplinar, sem a fragmentação estanque que isola saberes, cegando a ciência diante das 

necessidades humanas, ambientais e sociais.  

                                                 
228 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 606. 
229 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 659. 
230 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 18. 
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Neste sentido, o conhecimento é uma prática social  

O conhecimento científico deve ser construído com base na prática social, ou 

seja, na realidade concreta, na relação social entre os sujeitos, e na necessidade 

material desses sujeitos. Nesse sentido, o conhecimento técnico muito tem a 

contribuir para o avanço e a reestruturação dos meios e da organização da 

produção, numa perspectiva do desenvolvimento da classe trabalhadora em 

que o ser social é entendido como um ser essencialmente da natureza231. 

 

A agroecologia cumpre exatamente este papel de construir conhecimento a partir da 

realidade concreta e na relação social com os sujeitos agricultores, povos tradicionais e todo 

conhecimento de base popular, e, principalmente, com uma finalidade de estruturar e 

reorganizar o sistema produtivo sob a perspectiva da classe trabalhadora como parte da 

natureza. 

De igual modo o saber ambiental, base da ciência ambiental, busca compreender o 

funcionamento do ambiente e da natureza e da relação com os seres humanos, além de buscar 

soluções para os problemas que surgem desta interação, contudo, sem perder a base de 

valorização da natureza e cultura dos povos explorados e excluídos. 

O saber ambiental não emerge de um processo natural para a ecologização da 

sociedade, mas de uma luta ideológica e política pelo conhecimento, associada 

a uma luta pela reapropriação da natureza e cultura, pela autogestão dos 

processos produtivos e das condições de existência dos diferentes povos que 

configuram o gênero humano. Assim, pois, o saber ambiental é mobilizado 

por problemáticas socioambientais específicas, condicionadas pelo contexto 

econômico, ecológico e cultural em que se produzem, e por interesses sociais 

muitas vezes contrapostos232. 

 

Não se trata de querer unificar ciências naturais e sociais, nem reduzir uma à outra. 

Mas reconhecer que o conhecimento científico não é neutro e deve ser colocado a favor da 

humanidade e da natureza em conjunto, deve ser instrumento de tomada de consciência e de 

libertação das mentes, em ato de descolonização dos saberes e da desmercantilização da ciência. 

A própria definição do objeto de pesquisa, sua delimitação e seu referencial teórico 

indicam uma escolha, o que Michael Löwy coloca da seguinte forma: 

A realidade social, como toda realidade, é infinita. Toda ciência implica uma 

escolha, e nas ciências históricas essa escolha não é um produto do acaso, mas 

está em relação orgânica com uma certa perspectiva global. As visões do 

mundo das classes sociais condicionam, pois, não somente a última etapa da 

pesquisa científica social, a interpretação dos fatos, a formulação das teorias, 

mas a escolha mesma do objeto de estudo, a definição do que é essencial e do 

                                                 
231 CARNEIRO, Fernando Ferreira (org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na 

saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 251. 
232 LEFF, Enrique. As universidades e a formação ambiental na América Latina. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Curitiba, v. 47, p. 311-322, out. 2018, p. 316. 
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que é acessório, as questões que colocamos à realidade, numa palavra, a 

problemática da pesquisa233. 

 

O conhecimento científico fragmentário perde a visão global e desconsidera o meio 

ambiente como um sistema integrado. Esta fragmentação “dificulta a emergência de um outro 

paradigma capaz de visualizar os fatos e os valores de modo integral e global, esse modo de 

pensar conduz à manutenção do sistema econômico vigente”234, portanto, é uma escolha política 

em favor da manutenção do status quo. 

A agroecologia, enquanto ciência, adota como objeto uma agricultura socialmente 

justa, economicamente viável, ambientalmente saudável e ecologicamente equilibrada. Esta 

definição de objeto reflete um posicionamento em prol do meio ambiente e de justiça social e 

contrário a lógica da racionalidade positivista e burguesa, que almeja a busca incessante de 

lucros em detrimento da natureza e da dignidade humana. 

Neste sentido,  

Dominação e exploração da natureza, dos homens e das culturas. Todas claras 

expressões do modelo de racionalidade positivista e liberal- conservadora, que 

se expressa através da ciência objetiva e especializada e da sociedade baseadas 

no cálculo econômico da maximização do lucro. Porque a economia liberal-

neoclássica (e suas correntes funcionais de história e sociologia) dominante 

desde o final do século XIX, representa um modelo exemplar de construção 

positivista do processo do conhecimento moderno235. 

 

A agroecologia é um conhecimento científico que interliga natureza e sociedade, 

cultura e ciência, produção agrícola e preservação ambiental, além de unir as pessoas sob novos 

valores sociais, como justiça social e alimentação saudável. É um conhecimento científico 

engajado na transformação de hábitos alimentares, valores culturais, práticas agronômicas e 

sociais e na construção de um sistema produtivo mais justo. 

[...] os princípios científicos que regem a Agroecologia implicam 

essencialmente no reconhecimento, de forma explícita e coerente, da 

complexidade da biosfera, da qual as sociedades humanas são partes 

integrantes. A partir desse pressuposto, o enfoque apresentado situa as 

atividades científicas desenvolvidas no campo da Agroecologia no vasto 

movimento de renovação da ciência que tem como um de seus principais eixos 

temáticos a noção de complexidade, com a qual as concepções 

                                                 
233 LÖWY, Michael. Marxismo contra positivismo. São Paulo: Cortez, 2018, p. 19. 
234 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, 

p. 146. 
235 GALAFASSI, Guido. La construcción mancomunada y dialéctica de un nuevo proceso de conocimiento (socio-

natural) para una nueva sociedad. In: VASAPOLLO, Luciano; FARAH, Ivonne (coord.). Vivir Bien ¿Paradigma 

no capitalista? La Paz (Bolivia): CIDES-UMSA, 2011, p. 269: Dominación y explotación de la naturaleza, de los 

hombres y de las culturas. Todas claras expresiones del modelo de racionalidad positivista y liberal-conservador, 

que se expresa a través de la ciencia objetiva y especializada y la sociedad basada en el cálculo económico de la 

maximización de las ganancias. Porque la economía liberal-neoclásica (y sus funcionales corrientes de la historia 

y la sociología) dominante desde fines del siglo XIX, representa un modelo ejemplar de construcción positivista 

del proceso de conocimiento moderno. (tradução nossa). 
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epistemológicas baseadas no positivismo e no pós-modernismo apresentam 

sérias contradições236. 

 

Mais do que uma teoria crítica, pode ser atribuída à agroecologia uma dimensão 

dialética que investiga os fenômenos sociais a partir de suas inerentes contradições, como forma 

de superá-las através do conhecimento e da prática, conforme destacado anteriormente, a 

agroecologia é a negação do agronegócio e este, a negação da natureza. 

Valores que ditam não apenas práticas agrícolas sustentáveis, mas toda uma 

redefinição de hábitos, costumes e políticas para readequar o tempo e as necessidades humanas 

de acordo com a natureza, razão pela qual a agroecologia é mais do que um conjunto de práticas 

agrícolas e sim novas formas de sociabilidade. 

Para a construção de uma nova realidade, de uma nova sociabilidade, exigem-se novas 

formas de pensar; uma nova compreensão do pensamento científico, além da forma-mercadoria 

e além do conhecimento compartimentalizado do positivismo cientificista, que perde a visão 

do todo, pois não há como pensar a natureza fazendo recortes cirúrgicos metodológicos, pois 

ela é um todo, harmônico, interligado e em constante movimento, no qual o ser humano está 

inserido e interage a todo momento.  

A agroecologia é um conhecimento científico crítico, engajado, holístico/sistêmico, 

que busca soluções para a crise ambiental oriundo da crise dos paradigmas científicos tracionais 

e da racionalidade científica, deste modo se coloca como alternativa ao atomismo, ao 

mecanicismo, ao universalismo e ao monismo237, ou seja, todas perspectivas reducionistas e 

fragmentárias. 

Assumindo este caráter de ruptura paradigmática, a agroecologia se contrapõe ao 

positivismo cientificista e também ao capitalismo, por não compactuar com a redução da 

natureza, dos seres humanos e da agricultura à categoria de mercadoria. 

Neste sentido,  

[...] é essencial buscar a integração do conhecimento para a construção do 

pensamento crítico em dois sentidos fundamentais. Por um lado, contra o 

positivismo cientificista e cientificizante que pretende precisamente cortar a 

realidade em disciplinas como compartimentos estanques. E, por outro lado, 

contra o avanço devastador do capitalismo, com sua atual variante neoliberal 

(que nada mais é do que uma conjunção entre o liberalismo econômico e o 

conservadorismo político e cultural) em suas várias manifestações em toda a 

extensão do espaço. Porque a funcionalidade da "especialidade científica" 

para a sociedade baseada na economia de mercado, onde tudo é redutível à 

                                                 
236 SILVA NETO, Benedito. Agroecologia, ciência e emancipação humana. Revista Brasileira de Agroecologia, 

[s. l.], v. 8, n. 1, p. 3-17, 2013, p. 04. 
237 GUZMÁN CASADO, Gloria I., GONZALES DE MOLINA, Manuel; SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. 

Introduccion a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Multi-Prensa, 2000, p. 88. 
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categoria de mercadoria, constitui uma das suas colunas fundamentais. Sem 

dúvida, essa é uma tarefa ciclópica, mas a construção de novas formas 

socioeconômicas e políticas não alienantes é impossível sem a construção 

conjunta de novas formas de conhecimento que a apoiam e legitimam. 238 

 

A agroecologia por ser uma ciência crítica e integradora de saberes, que se posiciona 

contra a mercantilização e exploração da natureza e dos seres humanos, projeta novas formas 

de produção de alimentos saudáveis em harmonia com a natureza e com justiça social se 

apresentando como a única maneira de se conseguir tais objetivos. 

Não por outro motivo, o principal opositor da agroecologia é o interesse econômico e 

institucional que continua respaldando a pesquisa e o desenvolvimento agroindustrial, em 

detrimento da pesquisa e desenvolvimento de abordagens agroecológicas e sustentáveis, que 

são ignoradas e marginalizadas239, por oferecer risco ao modelo de agricultura industrial do 

agronegócio. 

Por esta razão, um dos principais argumentos contra a agroecologia, tenta atrelá-la à 

produção em pequena escala, aliado ao discurso promovido pela “revolução verde” da 

necessidade de produção em massa e em alta escala para combater a fome no planeta, seguindo 

a velha ideia malthusiana de que os alimentos crescem em progressão aritmética, enquanto a 

população cresce em geométrica, o que redundaria em fome mundial. 

Na verdade, o mito da produção agroecológica em pequena escala não passa de uma 

construção difundida pelo poder econômico do agronegócio como forma de deslegitimar a 

produção agroecológica, restringindo-a a pequena escala, conforme será visto no próximo 

capítulo. 

A renovação do pensamento científico promovida pela agroecologia e pela sua 

integração dos saberes ambientais devolve à universidade a liberdade de pensar e projetar e sua 

função social transformadora de mentes e corações. 

Neste sentido, Enrique Leff 

                                                 
238 GALAFASSI, Guido P. Naturaleza, sociedad y alienacion: ciencia y desarrollo en la modernidade. 

Montevidéu: Nordan–Comunidad, 2004, p. 157-158: Por el contrario, es indispensable la búsqueda de la 

integración de conocimientos para la construcción de un pensamiento crítico en dos sentidos fundamentales. Por 

un lado contra el positivismo cientificista y cientifizante que pretende justamente recortar la realidad en disciplinas 

en tanto compartimentos estancos. Y por otro, contra el devastador avance del capitalismo, con su actual variante 

neoliberal (que no es más que una conjunción entre liberalismo económico y conservadorismo político y cultural) 

en sus diversas manifestaciones a lo largo y ancho del espacio. Porque la funcionalidad de la “especialidad 

científica” a la sociedad sustentada en la economía de mercado donde todo es reducible a la categoría de mercancía, 

constituye una de sus columnas fundacionales. Sin dudas, que esta es una tarea ciclópea, pero la construcción de 

nuevas formas socioeconómicas y políticas no alienantes es imposible sin la construcción conjunta de nuevas 

formas de conocimiento que la apuntalen y la legitimen. (tradução nossa). 
239 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 150. 
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O movimento ambientalista nas universidades implica em assumir com paixão 

e vocação a produção de um novo saber holístico e recuperar a função crítica 

e propositiva do conhecimento. Implica em gerar um saber eficaz e inventar 

utopias para conduzir novos processos sociais e produtivos que elevarão o ho-

mem aos ideais de igualdade, justiça e democracia, com novos conhecimentos, 

métodos e técnicas para a construção de uma nova racionalidade social, em 

que os valores e os potenciais da natureza, rejeitados pelo empenho 

produtivista da modernidade, orientem o renascimento da humanidade no 

novo século240. 

 

Contudo, a integração dos saberes científicos e a construção de novos valores e 

projetos sociais para uma nova realidade social encontram-se interditadas enquanto a 

universidade estiver guiada pelo interesse econômico do capital, que coloniza as mentes dos 

cursos de agronomia para práticas agrícolas dependentes de transgênicos, insumos químicos e 

agrotóxicos, sem possibilidade de diálogo com outras formas de cultivo mais eficientes e 

produtivas. 

De igual modo, os cursos de Economia são incapazes de pensar uma economia fora do 

capitalismo, e o cursos de Direito, incapazes de pensar uma sociabilidade fora da legalidade 

ditada pelo capital.  

Contudo, a questão ambiental, aqui especificamente agroecológica, agrega estes 

saberes e os reconfiguram a partir de uma nova metodologia e de novos valores calcado na 

solidariedade, transmudando a operacionalidade do próprio direito.  

Neste sentido, 

[...] existem “princípios jurídicos estruturantes”, que alteram o paradigma de 

análise de uma questão legal. É o que ocorre com a questão ambiental, que 

altera o modo de análise de muitos aspectos do direito vigente, e que se origina 

da própria Constituição e da lei. Por exemplo, a visão que se tinha da água no 

século XIX era a de um objeto passível de regulação, que agora, dada a 

escassez de água potável, se transformou em um elemento ativo, 

reestruturando o sistema legal em múltiplos aspectos, gerando limites no 

âmbito do direito administrativo, urbanístico, existindo mesmo a possibilidade 

de se consagrar um direito subjetivo à água potável. A relação entre direito de 

propriedade e o meio ambiente se modificou pela mesma razão241.  

 

O pensamento ambiental e agroecológico são chaves fundamentais para a 

reconfiguração dos saberes e valores das universidade e para a construção de uma nova 

sociedade mais justa e solidária com todas as formas de vida.  

A crise ecológica que assola o mundo e coloca em risco a sobrevivência de diversas 

espécies, inclusive a humana, é uma crise sistêmica cuja base se encontra no sistema capitalista, 

                                                 
240 LEFF, Enrique. As universidades e a formação ambiental na América Latina. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Curitiba, v. 47, p. 311-322, out. 2018, p. 322. 
241 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamento de direito. São Paulo: RT, 2009, p. 37.  
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que promove a exploração e crescimento econômico em detrimento dos seres humanos, da 

natureza e do planeta242. 

Já Guido Galafassi destaca que a crise ecológica reside na lógica do crescimento 

econômico, o qual conduz a concentração de poder, de modo que a solução seria o resgate das 

tradições libertárias e democráticas e a integração da sociedade com a política, a economia e a 

natureza243. 

De uma forma ou outra, a origem da crise ecológica está na acumulação, no valor de 

uso, no individualismo, no crescimento econômico acima de tudo, enfim, todos estes aspectos 

estão relacionados ao modo de produção capitalista, de modo que a origem da crise pode ser 

apontada para o próprio capitalismo. 

Estas múltiplas facetas da crise e sua recorrência no capitalismo a colocam a crise 

como parte do próprio sistema capitalista, pois um sistema pautado em exploração, explotação 

dos recurso naturais, crescimento e acumulação está assentado em condições contraditórias, o 

que coloca o próprio capitalismo como crise244. 

Assim, 

As múltiplas crises do modo de produção capitalista não permitem identificar 

uma mesma resposta política, tampouco um mesmo padrão de superação ou 

retomada econômica. Somente futuras dinâmicas que sejam necessariamente 

socialistas podem ensejar arranjos inovadores, não fundados na concorrência 

e nos antagonismos de classes, grupos e indivíduos. O capitalismo é crise. 

Permeado pelas formas sociais, econômicas, políticas, jurídicas e ideológicas 

que lhe constituem estruturalmente, o desenvolvimento do capitalismo não 

pode transcender ao que porta – exploração e dominação245. 

 

Logo, pensar soluções ambientais verdadeiras implica, necessariamente, em pensar 

formas para superação do capitalismo, pois este se constrói sobre formas de exploração social 

e ambiental e enquanto houver exploração socioambiental e mercantilização da natureza haverá 

crise ambiental. 

A solução exige o enfrentamento do modo de produção capitalista, alteração estrutural 

da realidade social, mas também uma nova forma de pensamento, pois a relação entre ambos é 

de interdeterminações, ou seja, tanto a realidade do modo de produção influencia o pensamento 

(inclusive a ciência), como vice-versa. 

                                                 
242 TWN; SOCLA. Agroecology: key concepts, principles and practices. Penang (Malaysia): Third World 

Network; Berkeley (USA): Socla, 2015, p. 2. 
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Montevidéu: Nordan–Comunidad, 2004, p. 149. 
244 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 128. 
245 Ibid., p. 127-128. 
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Enrique Leff explica este processo de interdeterminações entre conhecimento e 

realidade da seguinte forma, 

O problema que se propõe é o de entender as interdeterminações entre os 

processos reais e os processos de conhecimento: como a dinâmica social 

determina as formações ideológicas, e como a produção do saber e das 

ciências se inscreve no processo de reprodução/transformação do modo de 

produção, isto é, os efeitos desse real imaginário e simbólico sobre as práticas 

sociais, o real histórico. Esta interdeterminação propõe o problema de 

entender a produção teórica enquanto geradora de um efeito de conhecimento 

do real, ao mesmo tempo que induz a uma transformação do real que é 

consequência desse conhecimento246. 

 

Assim, a agroecologia, enquanto pensamento científico autônomo e independente, 

assume em seu objeto de estudo a relação estabelecida entre natureza e sociedade, para que o 

produto do saber oriundo de suas pesquisas científicas seja capaz de transformar o atual modo 

de produção e não apenas continuar reproduzindo a produção agrícola industrializada e 

capitalista, o que esvaziaria e tornaria inócua e inefetiva suas pesquisas científicas em busca de 

uma agricultura sustentável, economicamente viável e socialmente justa. 

 

2.2.2 Agroecologia como práticas agrícolas sustentáveis 

 

O objetivo da agroecologia é promover práticas agrícolas sustentáveis, não há uma 

receita pronta que seja aplicável em toda e qualquer região. A agroecologia se coloca contra a 

homogenização simplificadora dos ecossistemas promovida pelo agronegócio, pois isto 

enfraquece os sistemas ecológicos e as colheitas, tornando-as vulneráveis a insetos e plantas 

espontâneas (chamadas de “pragas” pela agricultura convencional). 

A natureza se move evolutivamente em direção à complexidade. Assim, a 

agroecologia na tentativa de imitar a natureza busca desenhar sistemas de produção complexos, 

ao contrário da agricultura industrial que é simplificadora. 

Esta visão simplificadora também se faz presente no conhecimento agronômico, que 

sob o paradigma da agricultura convencional, entende como pragas – insetos e plantas – que 

entram em competição com o cultivo, sendo um fator limitante que gera baixa produtividade e 

que precisa ser combatido com inseticidas, herbicidas e fertilizantes. 

Contudo, a presença de insetos e de plantas espontâneas são indicadores de 

desequilíbrio no agroecossistema, logo, não devem ser combatidos, mas sim analisados para 
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possibilitar a adoção de medidas que busquem o restabelecimento do equilíbrio ecológico e não 

intoxicar o solo e os recursos hídricos com agrotóxicos. 

As chamadas “pragas” e as deficiências de nutrientes só são fator limitante de 

produtividade quando o agroecossistema não está em equilíbrio, de modo que não adianta 

combatê-los isoladamente, esta lógica simplista impedem que os agrônomos percebam que 

estes “fatores limitantes”, na verdade, são indicadores de alguma doença sistêmica decorrente 

do desequilíbrio ecológico247.  

Neste sentido,  

[...] um problema qualquer de parasitas em animais ou plantas não pode ser 

visto e atacado de forma isolada, e sim entendido em sua relação com as 

demais condições em volta, isto é, do meio ambiente e do manejo, uma vez 

que a solução não se restringe apenas a eliminar os sintomas de doença de uma 

planta ou um animal, por exemplo, e sim a resolver as causas que a 

provocaram248. 

 

Para cada situação específica, deve-se buscar soluções agroecológicas próprias que 

preservem as condições do ecossistema, imitando, ao máximo, a estrutura e funcionamento dos 

ecossistemas naturais, preservando as espécies de flora e fauna presentes no local, interligando-

as ao cultivo, para que se “possa aumentar a eficiência biológica, preservar a biodiversidade e 

manter a capacidade produtiva e de autorregulação do agroecossistema”249. 

A agricultura sustentável deve ser vista como um ecossistema, por isto é denominada 

de agroecossistema e assume os seguintes princípios básicos: a conservação dos recursos 

renováveis, a adaptação dos cultivos ao ambiente e a manutenção de um nível moderado, porém 

sustentável, de produtividade250.  

São práticas agroecológicas: a) reduzir o uso de energia e recursos e regular a entrada 

total de energia; b) reduzir as perdas de nutrientes detendo a lixiviação, o escorrimento e a 

erosão, e melhorando a reciclagem de nutrientes com o uso de leguminosas, adubação orgânica 

e outros mecanismos eficientes de reciclagem; c) incentivar a produção local de cultivos 

adaptados ao meio natural e socioeconômico; d) sustentar um excedente líquido desejável, 

preservando os recursos naturais e minimizando a degradação do solo; e) reduzir custos e 
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aumentar a eficiência e a viabilidade econômica das pequenas e médias propriedades rurais, 

promovendo um sistema agrícola potencialmente resiliente251. 

A agroecologia busca produzir em quantidade e com qualidade, de forma sustentável, 

isto é, sem causar perdas ao ambiente, tais como desertificação dos solos ou contaminação dos 

recursos hídricos com agrotóxicos. 

As práticas agronômicas agroecológicas compreendem a agricultura a partir da 

ecologia, como um agroecossistema integrado à natureza, logo, precisa ser trabalhado em 

conjunto com todo o ambiente e não como um sistema isolado. 

Para se desenhar sistemas agroecológicos que se assemelhem ao funcionamento da 

natureza, há uma grande variedade de técnicas que serão escolhidas conforme as necessidades 

e peculiaridades de cada local, sempre em busca de se construir sistemas complexos, 

biodiversos e ecologicamente equilibrados. 

Entre estas técnicas podem ser indicadas, por exemplo, a rotação de culturas, 

integração lavoura-pecuária, agrofloresta, policultivos e consórcios, multilíneas e mistura de 

variedades, diversificação da fronteira agrícola, corredores de interligação entre cultivo e 

vegetação natural252. 

Deste modo,  

A proposta agroecológica enfatiza agroecossistemas complexos nos quais as 

interações ecológicas e os sinergismos entre seus componente biológicos 

promovem os mecanismo para que os próprios sistemas subsidiem a 

fertilidade do solo, sua produtividade e a sanidade dos cultivos253. 

 

A agricultura agroecológica enfatiza o uso de fertilizantes naturais, como esterco e 

adubação verde, nutrição mineral através de fontes naturais, manejo e conservação do solo, 

manejo ecológico de parasitas, o que exclui a necessidade de agrotóxicos. 

O manejo ecológico de parasitas se baseia em cinco princípios:  

a) Todo parasita tem pelo menos um inimigo natural. 

b) Toda planta suporta um determinado nível de ataque de parasita ou doença. 

c) Todo agroecossistema pode atingir equilíbrio na natureza.  

d) Todo controle pode ser seletivo. 

e) Toda planta com nutrição sadia e equilibrada dificilmente é atacada por 

parasitas254. 
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Estes princípios revelam a importância de se manter a biodiversidade e o equilíbrio 

ecológico no sistema, pois isto garante a saúde e resistência das plantas diante dos parasitas, 

enquanto os agrotóxicos, fragilizam as plantas e enfraquecem o equilíbrio ecológico. 

As práticas agroecológicas buscam a formação de sistemas complexos, o máximo 

possível idêntico e integrado à natureza, com vistas à manutenção da biodiversidade e do 

equilíbrio ecológico. Assim, se estruturam a partir do próprio funcionamento da natureza, a 

partir da seguintes princípios ecológicos: 

 Aumentar a ciclagem de biomassa e otimizar a disponibilidade e o fluxo 

equilibrado de nutrientes. 

 Assegurar solo com condições favoráveis para o crescimento das plantas, 

particularmente por meio do manejo da matéria orgânica e do incremento 

de sua atividade biológica. 

 Minimizar as perdas decorrentes dos fluxos de radiação solar, ar e água por 

meio do manejo do microclima, da captação de água e da cobertura do solo. 

 Promover a diversificação inter e intraespécies no agroecossistema, no 

tempo e no espaço,  

 Aumentar as interações biológicas e os sinergismos entre os componentes 

da biodiversidade promovendo processos e serviços ecológicos chaves255. 

 

Estes princípios agroecológicos resgatam práticas culturais de cultivos agrícolas de 

povos indígenas e campesinos, que produzem sem uso de agrotóxicos e sem combustíveis 

fósseis, em harmonia com a natureza. E através de estudos e investigação buscam analisar tais 

práticas, a fim de descobrir o conhecimento científico verdadeiro, que seja capaz de 

compreender e imitar o funcionamento da natureza. 

Estas práticas agroecológicas permitem maior produtividade, pois produzem por mais 

tempo e de forma sustentável, sem a depleção dos recursos naturais, e de modo socialmente 

justo, valorizando o trabalhador rural e o acesso à terra. 

Assim,  

Na agricultura ecológica, a ideia central é de produzir preservando e pelo 

maior tempo possível, idealmente sem nenhuma externalidade. O rendimento 

assim obtido é o que tem sido chamado de ótimo. Não se trata de um ótimo 

apenas econômico de curto prazo, mas de um ótimo que engloba preservação 

ambiental, quantidade de produção e qualidade do produto, um ótimo que se 

desdobra no tempo e não compromete outros espaços256. 

 

Não se pretende aqui, obviamente, descrever as técnicas de produção agroecológicas, 

nem enumerá-las exaustivamente; tal mister é desempenhado com maestria pela engenharia 
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agronômica. Mas não há como compreender o conceito de agroecologia, sem entender os 

objetivos das práticas agronômicas agroecológicas e sua relação social. 

Mas conhecer, mesmo que superficialmente, algumas das práticas agronômicas 

agroecológicas permite descobrir que há soluções ambientalmente corretas e sustentáveis para 

os problemas apresentados pela agricultura, possibilitando questionar aquelas impostas pelo 

agronegócio. 

A adoção de técnicas agronômicas sustentáveis e ecológicas, portanto, é uma escolha 

política, com reflexos sociais, econômicos, culturais e com consequências na saúde pública, 

que também precisam ser considerados ao lado da produtividade. 

No Brasil, há importantes leis que buscam incentivar a adoção destas práticas agrícolas 

agroecológicas, como a lei 12.805/13, que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta. 

Essa lei adota princípios agroecológicos em forma de princípios jurídicos, a fim de 

estimular práticas agrícolas sustentáveis. 

Art. 2o A Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta será 

implementada com base nos seguintes princípios: 

I - preservação e melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do 

solo; 

II - sustentabilidade econômica dos empreendimentos rurais, por meio da 

melhoria dos índices de produtividade e de qualidade dos produtos 

agropecuários e florestais, pela diversificação das fontes de renda e melhoria 

do retorno financeiro das atividades; 

III - investigação científica e tecnológica voltada ao desenvolvimento de 

sistemas integrados envolvendo agricultura, pecuária e floresta de forma 

sequencial ou simultânea na mesma área; 

IV - integração do conhecimento tradicional sobre uso sustentável dos 

recursos naturais; 

V - sinergia entre ações locais, regionais e nacionais, com vistas a otimizar os 

esforços e a aplicação dos recursos financeiros; 

VI - cooperação entre os setores público e privado e as organizações não 

governamentais; 

VII - estímulo à diversificação das atividades econômicas; 

VIII - observância do zoneamento ecológico-econômico do Brasil e respeito 

às áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 

extrativistas; 

IX - observância aos princípios e às leis de proteção ambiental; 

X - incentivo ao plantio direto na palha como prática de manejo 

conservacionista do solo257. 

 

A integração lavoura-pecuária-floresta busca a criação de agroecossistemas 

biodiversos e complexos, com adoção de técnicas naturais, por exemplo, o plantio direto na 
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palha como prática de manejo conservacionista do solo e a adoção de pastagens arborizadas 

para aumentar a produtividade e melhorar o bem-estar dos animais, que ficam expostos ao sol 

e chuva, sem nenhuma proteção. 

A lei também traz o dever de estimular o uso de insumos agropecuários, o qual 

predomina o uso de agrotóxicos e demais produtos sintéticos. Conforme será visto no próximo 

capítulo, o direito tem uma atuação restrita no capitalismo, de modo que seu potencial 

transformador é limitado, quando se contrapõe ao poder do capital, o que revela um valor mais 

simbólico nestas leis que buscam tutelar ou incentivar a agroecologia. 

Isto porque a agroecologia tem um potencial revolucionário, que questiona e denuncia 

as estruturas sociais, científicas e culturais impostas por um modelo de agricultura industrial 

capitalista, em que predomina a exploração dos seres humanos e da natureza, propondo uma 

nova organização da forma de produzir, de pensar e de se relacionar. 

Por isto que a agroecologia, embora tenha a capacidade conceitual e técnica para 

alimentar o mundo, é tratada como modelo “alternativo”, subsidiário ou como tipicamente de 

pequena escala. Se fosse assim, não haveria como a agroecologia almejar a construção de uma 

nova sociabilidade, nem de uma nova forma de pensar e produzir, se não tiver a possibilidade 

de produção em alta escala258. 

A pesquisa científica agroecológica deve ser realizada simultaneamente em diferentes 

escalas se se pretende ser sistêmica e holística, também porque uma abordagem 

multidimensional exige variabilidade no tempo259, em busca de produtividade e de 

biodiversidade.  

Neste sentido,  

A Agroecologia oferece conhecimentos e as metodologias necessárias para 

desenvolver uma agricultura que seja, por um lado, ambientalmente adequada 

e, por outro, altamente produtiva, socialmente equitativa e economicamente 

viável. Através da aplicação dos princípios agroecológicos, poderão ser 

superados os desafios básicos na construção de agriculturas sustentáveis, ou 

seja: fazer um melhor uso dos recursos internos; minimizar o uso de insumos 

externos; reciclar e gerar recursos e insumos no interior dos agroecossistemas; 

usar com mais eficiências as estratégias de diversificação que aumentem o 

sinergismo entre os componentes-chave de cada agroecossistema260. 
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Logo, restringir a agroecologia apenas à pequena escala significa desnaturar sua 

própria essência de conhecimento sistêmico e holístico, pois este requer uma abordagem 

multidisciplinar que seja capaz de ser reproduzida em diferentes níveis e condições. 

Assim, Luiz Carlos Pinheiro Machado e Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho definem 

agroecologia como 

[...] um método, um processo de produção agrícola – animal e vegetal – que 

resgata os saberes que a “revolução verde” destruiu ou escondeu, 

incorporando-lhes os extraordinários progressos científicos e tecnológicos dos 

últimos 50 anos, configurando um corpo de doutrina que viabiliza a produção 

de alimentos e produtos limpos, sem venenos, tanto de origem vegetal como 

animal, e, o que é fundamental, básico, indispensável, em qualquer escala261. 

 

Nos ensinamentos do engenheiros agrônomos, professores da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, a agroecologia deve ser compreendida em dez dimensões: escala, social, 

política, econômica, ambiental, energética, cultural, administrativa, técnica e ética262. 

A dimensão escala incute no conceito de agroecologia a necessidade de se pensar em 

escala; a social, envolve a mudança do regime social (sem concentração de terras, rendas e sem 

exploração do trabalhador); a política, deve atrelar a tecnologia, o conhecimento e o saber à 

humanidade; a econômica, atribui maior produtividade e eficiências às práticas agrícolas; a 

ambiental, busca práticas agrícolas e pecuárias vocacionadas à proteção ambiental; a energética, 

busca sistemas energeticamente abertos em que a energia fóssil seja menor que fotossíntese; a 

cultural, através do ajustamento das tecnologias ao padrão cultural dos usuários; a 

administrativa, para que o produtor seja o próprio administrador do “negócio”, e não como no 

agronegócio, em que ele é mero comprador do pacote tecnológico imposto pela “revolução 

verde”; a técnica, na revalorização dos conhecimentos tradicionais, e, por fim, a dimensão ética 

no dever de respeito aos cidadãos e à natureza263. 

Diversos estudos científicos têm comprovado a produtividade superior da agricultura 

agroecológica em relação a agricultura convencional, por ela ter melhor desempenho em 

condições adversas, melhores condições de recuperação de desastres, consumir menos energia, 

apresentar maior grau de preservação do solo ao longo do tempo264. 

Os sistemas agroecológicos de pequenos agricultores “apresentam maior 

produtividade por unidade de área do que as monoculturas, quando analisados sob o mesmo 
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nível de manejo. A superioridade na produtividade dos sistemas diversificados em relação aos 

especializados pode ser de 20 a 60%”265. 

Em 2010, o Relatório de Olivier de Schutter, relator especial das Nações Unidas para 

Direito à Alimentação, analisando diversos casos de adoção da agroecologia apontou para a 

capacidade de regeneração dos sistemas agrícolas e aumento da produtividade. 

Estas técnicas de conservação de recursos com baixos insumos externos têm 

um comprovado potencial para melhorar significativamente a produtividade. 

No que pode ser o estudo mais sistemático do potencial destas técnicas até a 

presente data, Jules Pretty et al. compararam os impactos de 286 projetos 

agrícolas sustentáveis recentes em 57 países pobres cobrindo 37 milhões de 

hectares (3% da área cultivada em países em desenvolvimento). Eles 

concluíram que estas intervenções aumentaram a produtividade em 12,6 

milhões de propriedades agrícolas, com um aumento médio na safra de 79%, 

ao mesmo tempo em que melhoraram a oferta de serviços ambientais 

essenciais266. 

 

Estudo feito na Washigton State University aduz que a agricultura orgânica, embora 

produza menos que a agricultura convencional, ela possui maiores índices de produtividade e 

de eficiência, especialmente sob condições ambientais adversas. O estudo analisa o 

desempenho da agricultura orgânica sob quatro métricas – produtividade, impacto ambiental, 

viabilidade econômica e bem estar social – e conclui pela maior rentabilidade e sustentabilidade 

ambiental e social267. 

Também destaca que nenhum sistema agrícola sozinho será capaz de alimentar o 

planeta e garantir segurança alimentar, portanto, indispensável o desenvolvimento de sistemas 

agrícolas mistos e que integrem lavoura, meio ambiente, pecuária268. 

É preciso se atentar para o fato de que, na maior parte das comparações entre ambos 

modelos, não são consideradas as taxas de depreciação dos recursos naturais269, pois para a 

“economia ortodoxa, os bens naturais são vistos como fatores de produção disponíveis na 
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Plants, [s. l.], v. 2, p. 01-08, fev. 2016. 
268 Ibid., p. 06. 
269 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS, 

2009, p. 83. 
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natureza, e podem ser usados livremente sem a preocupação com as perdas ambientais que as 

práticas produtivas convencionais provocam”270. 

Esta visão de inesgotabilidade dos recursos naturais e não contabilização das perdas 

ambientais é incompatível com a ideia de sustentabilidade, tendo em vista que um sistema 

agrícola sustentável deve se manter estável no transcorrer dos anos e não ter como produto solos 

desertificados, extinção de espécies animais e vegetais e contaminação dos recursos hídricos. 

A produção sustentável não pode esgotar, contaminar, poluir ou inviabilizar o uso dos 

recursos naturais para as futuras gerações. Uma produção agrícola que deixa saldo negativo 

para a humanidade não pode ser considerada exemplo de produtividade. 

Desta forma,  

A agricultura sustentável geralmente refere-se a um modo de fazer agricultura 

que busca assegurar produtividades sustentadas a longo prazo, através do uso 

de práticas de manejo ecologicamente seguras (Pretty, 1995). Isso requer que 

a agricultura seja vista como um ecossistema (daí o termo agroecossistema) e 

que as práticas agrícolas e a pesquisa não se preocupem com altos níveis de 

produtividade de uma mercadoria em particular, mas, sim como a otimização 

do sistema como um todo. Isso requer, também, que se leve em conta, não 

apenas a produção econômica, mas o problema vital da estabilidade e 

sustentabilidade ecológicas271. 

 

Assim, a averiguação de maior produtividade de um sistema agrícola não pode ser 

calculada e tratada sem considerar sua sustentabilidade. Embora em condições favoráveis a 

agricultura convencional tenha maiores rendimentos, este quadro não se repete em condições 

adversas, nem ao longo do tempo, devido ao seu alto grau de esgotamento do solo e 

contaminação do ambiente. 

Para verificar se um sistema agrícola é sustentável,  

Em primeiro lugar, precisamos ver se o sistema está sendo gerenciado de 

acordo com os princípios agroecológicos. Está aumentando a diversidade 

genética e temporal espacial e de espécies nos níveis da fazenda e da 

paisagem. Está promovendo a integração de culturas e animais (ciclo de 

nutrientes); está atingindo solos biologicamente ativos e promovendo altas 

taxas de reciclagem de biomassa; e está otimizando o uso do espaço (desenho 

agroecológico)? Muitas ferramentas foram desenvolvidas para avaliar a 

sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Uma metodologia oferece um 

conjunto de indicadores [...] consistentes em observações ou medições feitas 

nos níveis da fazenda e da paisagem para avaliar as características 

agroecológicas das fazendas e o desempenho dos sistemas agrícolas e 

determinar se mudanças na biodiversidade de espécies, qualidade do solo, a 

                                                 
270 ROCHA, Jefferson Marçal da; SIMAN, Renildes Fortunato. Agroecologia: um contraponto à produtividade 

Insustentável da agricultura convencional. Revista Brasileira de Agroecologia, [s. l.], v. 2, n. 1, fev. 2007, p. 31. 
271 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS, 

2009, p. 65. 
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fitossanidade, a produtividade das culturas, etc, estão evoluindo 

positivamente272. 

 

Destarte, o elemento central da sustentabilidade de um sistema agrícola é a 

biodiversidade, que deve ser mantida no tempo e no espaço. Logo, fica claro que sistemas de 

agricultura industrial não são sustentáveis. 

Outro aspecto que aponta a insustentabilidade da agricultura moderna decorre do fato 

de que “todas as práticas de manejo usadas na agricultura convencional tendem a favorecer a 

alta produtividade a curto prazo, comprometendo assim a produtividade dos cultivos no 

futuro”273. 

Porém, uma propriedade “produtiva” que exaure os recursos naturais e coloca em risco 

o destino das futuras gerações não pode ser considerada produtiva, 

A produtividade da terra, nos sistemas jurídicos que protegem o meio 

ambiente e buscam o desenvolvimento sustentável, somente pode ser 

entendida como um processo permanente, isto é, não pode ser considerada 

produtiva a terra que esgota os recursos naturais a ela associados e inviabiliza 

ou dificulta seu uso pelas gerações futuras274. 

 

O exemplo de Cuba é emblemático, a respeito do potencial produtivo e sustentável da 

agroecologia como a única alternativa para produzir alimentos saudáveis e construir um modelo 

de desenvolvimento rural sustentável, valorizando o meio ambiente e os saberes tradicionais de 

camponeses. 

A situação de Cuba pré-revolução assemelha-se a do Brasil atual, os latifundiários 

expulsaram os camponeses de suas terras e implantaram, em 80% das terras exploradas, a 

monocultura de cana, café e fumo, para exportação aos Estados Unidos. 

No período de 1898 a 1959, cerca de 40.000 famílias camponesas foram expulsas de 

suas terras, por não terem condições de pagarem pelo arrendamento da terra, nem os juros 

                                                 
272 TWN; SOCLA. Agroecology: key concepts, principles and practices. Penang (Malaysia): Third World 

Network; Berkeley (USA): Socla, 2015, p. 34: Firstly, we need to see if the system is being managed according to 

agroecological principles. Is it enhancing spatial and temporal genetic and species diversity at farm and landscape 

levels. Is it promoting crop and animal integration (nutriente cycling); is it enchacing biologically active soils and 

promoting high biomass recycling rates; and is it optimizing the use of space (agroecological design)? Many tools 

have been developed to assess the sustainability of farming systems. One methodology offers a set of indicators 

[...] consisting of observations or measurements that are done at the farm and landscape levels to assess 

agroecological features of the farms and the performance of the farming systems and determine if changes in 

species biodiversity, soil quality, plant health, crop produtictivity, etc, are positively evolving. 
273 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: procesos ecológicos en agricultura sostenible. Turrialba (Costa Rica): 

CATIE, 2002, p. 6: Todas las prácticas de manejo usadas em la agricultura convencional tendem a favorecer la 

alta productividad a corto plazo, comprometendo así la produtividade de los cultivos en el futuro. 
274 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2003, p. 133. 
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bancários dos créditos agrícolas. Havia 143.000 propriedades rurais com menos de 64 hectares, 

destas 70% com menos de 24 ha e 85% não tinham direito de propriedade sobre a terra275. 

A Revolução Cubana promoveu a diversificação da produção agrícola e a reforma 

agrária, estatizou 70% das terras agrícolas do país, 400.000 trabalhadores rurais passaram a 

trabalhar nas terras estatais e possibilitou o acesso à terra e a incentivos agrícolas de 100.000 

famílias camponesas; assim, nos primeiros 15 anos da Revolução Cubana, a superfície 

cultivável do país duplicou276. 

Nos anos 1970 e 1980, foram marcados pelo avanço da “revolução verde” em Cuba, 

com uso intensivo de maquinário pesado, fertilizantes químicos, agrotóxicos, sementes 

híbridas, irrigação excessiva e monocultura para atender aos interesses dos países do bloco 

socialista.  

Dados deste período indicam que foram empregados mais de 17.000 toneladas de 

agrotóxicos, 1,3 milhões de toneladas de fertilizantes para alcançar uma produtividade de 192 

kg por ha. Além de obrigar o país a importar mais de 600.000 toneladas alimentos para a 

pecuária277. 

Contudo, já no início da década de 1980, os números de produtividade da “revolução 

verde” começam a declinar. O nível de produção do arroz, por exemplo, cujo ápice foi se deu 

em 1980, começa a cair em virtude dos efeitos acumulativos da degradação do solo pelo uso 

intensivo de agrotóxicos e pela resistência aos herbicidas278. 

No chamado Período Especial em tempo de paz, de 1990 a 1997, após a queda da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e com o endurecimento do embargo 

econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba sofreu gravíssimas dificuldades financeiras e 

problemas de desabastecimento. 

Para se ter noção do grau de desabastecimento e de inseguridade alimentar que assolou 

o país, em 1989, Cuba importava 79% dos cereais, 99% da soja, 50% do arroz, 94% dos azeites, 

38% dos produtos lácteos e 97% dos produtos de origem animal279.  

Este período de extrema escassez foi fundamental para Cuba rever sua política agrícola 

e a calamidade só não foi maior, pois os camponeses que não foram atingidos pela “revolução 

verde”, mantiveram-se organizados na Associação Nacional de Agricultores Pequenos (ANAP) 

                                                 
275 SOSA, Braulio Machín et al. Revolução agroecológica: o movimento de camponês a camponês da ANAP em 

Cuba. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013, p. 36. 
276 Ibid., p. 39, 40. 
277 Ibid., p. 42. 
278 Ibid., p. 43. 
279 ARIAS GUEVARA, María de los Angeles. Cuba: a crise dos noventa e a transição para um novo modelo de 

agricultura. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 14, p. 23-31, jul./dez. 2006, p. 27. 
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e conservaram-se fiéis as suas tradições culturais agrícolas, auxiliados por cientistas cubanos 

que já previam o fracasso da “revolução verde” e ajudavam os pequenos agricultores com o 

manejo integrado de pragas, favorecendo a manutenção das práticas agroecológicas. 

Assim, no período especial começa a se desenvolver uma política agrícola 

agroecológica para resgate da agricultura nacional, com: 

 Adubos orgânicos (excremento de galinhas e bagaço de cana). 

 Biofertilizantes. 

 Controles biológicos. 

 Rações, pastos e forrageiras alternativas para alimentar os animais. 

 Cultivo de variedades resistentes e início de resgate de variedades 

tradicionais de cultivos e raças tradicionais de animais. 

 Fortalecimento do uso de tração animal e inovação de implementos 

alternativos, conservação de alimentos por via artesanal. 

 Diversificação dos estabelecimentos rurais e dos sistemas de produção. 

 Resgate dos moinhos de vento e difusão do carneiro hidráulico.280 

 

As dificuldades surgidas, como falta de tratores e combustíveis, falta de agrotóxicos e 

fertilizantes, impulsionaram o povo cubano a se reorganizar segundo práticas agroecológicas, 

o que foi estimulado pelo Estado.  

Neste novo quadro, “a necessidade obrigou a utilizar práticas mais ecológicas. Mas, 

depois, foi a própria sociedade que descobriu que era isso o que se devia fazer, com ou sem 

crise. Cresceu a crítica ambiental e social à Revolução Verde e a seus impactos, e floresceram 

os valores ambientalistas”281. 

Deste modo, a partir de 1997, a agroecologia se consolida em Cuba com o método 

Camponês a Camponês, consistente na divulgação pelo próprio camponês das práticas agrícolas 

de sucesso experimentadas e compartilhadas com outros camponeses. Este método favorece a 

solidariedade, os saberes tradicionais, a politização e organização do campesinato, a troca de 

sementes crioulas, fortalecendo a estrutura política, social e agroecológica no meio rural. 

A agricultura cubana ainda sofre com frequentes furacões, tornados e ciclones, 

contudo, o modelo de produção agroecológico demonstra maior resistência e resiliência a estes 

fenômenos naturais, em comparação à agricultura convencional monocultora. 

Os sistemas agroecológicos sofrem menos erosão e deslizamentos de solos e devido 

ao policultivo há menos perdas nas colheitas. Por exemplo, numa cultura agroecológica de 

                                                 
280 SOSA, Braulio Machín et al. Revolução agroecológica: o movimento de camponês a camponês da ANAP em 

Cuba. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013, p. 50. 
281 Ibid., p. 57. 
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bananas, as perdas pela passagem de um ciclone foram de 50%, ao passo que no cultivo 

convencional monocultor a perda foi de 100%282. 

Ademais, a taxa de recuperação agroecológica é muito maior e mais rápida. Após a 

passagem do furacão Ike, em quarenta dias, muitas plantas que foram arrancadas do solo pela 

força do vento, foram replantadas e começaram a brotar, enquanto as plantas da monocultura 

convencional morreram283. 

Estes fatos reforçam a necessidade imperiosa de adoção do modelo agroecológico de 

produção, especialmente em regiões que sofrem com fenômenos naturais violentos como 

ciclones, secas e inundações, pois, por ser um modo de produção sustentável, que não agride o 

solo, nem os recursos hídricos, as plantas e os solos não perdem sua capacidade de resiliência 

e conseguem se recuperar rapidamente. 

A agroecologia em Cuba foi uma ferramenta importante durante a crise agroalimentar 

que se estabeleceu no país, na década de 1990, ela provou que funciona e tem sua colaboração 

no marco de segurança alimentar do país284. 

Contudo, a recente recuperação da economia cubana tem favorecido o retorno de 

práticas da agricultura convencional – como uso de insumos químicos – o que coloca em risco 

a capacidade do setor agroecológico e orgânico do pais, em virtude de uma concepção 

inadequada de desenvolvimento agrícola e sustentabilidade285, o que demonstra a necessidade 

imperiosa de que aspectos científicos, técnicos, sociais, culturais, naturais, ecológicos, políticos 

e econômicos sejam trabalhados conjuntamente. 

 

2.2.3 Agroecologia como luta política 

 

No Brasil, a agroecologia começa a se desenvolver a partir dos movimentos sociais 

surgidos na década de 1970, com diferentes formas de agricultura alternativa advindas de uma 

visão crítica dos efeitos da “revolução verde”, promovendo agricultura familiar, autonomia e 

soberania alimentar, com destaque para a atuação já citada do engenheiro agrônomo José 

Antônio Kroeff Lutzenberger286. 

                                                 
282 SOSA, Braulio Machín et al. Revolução agroecológica: o movimento de camponês a camponês da ANAP em 

Cuba. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013, p. 106. 
283 Ibid., p. 106-107. 
284 ARIAS GUEVARA, María de los Angeles. Cuba: a crise dos noventa e a transição para um novo modelo de 

agricultura. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 14, p. 23-31, jul./dez. 2006, p. 29. 
285 FUNES AGUILAR, Fernando; FUNES MONZOTE, Fernando. La agroecología en Cuba: su desarrollo y 

situación actual. Revista Brasileira de Agroecologia, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 4176-4180, 2009, p. 4178. 
286 WEZEL, A. et al. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable 

Development, [s. l.], v. 29, n. 4, p. 503-516, 2009, p. 507. 
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A agroecologia se apresenta como um campo de ações para a emancipação humana287, 

através da possibilidade de os povos assumirem o processo de construção de suas próprias 

vidas, ao redefinirem a relação dos seres humanos com a natureza, seus valores sociais e 

culturais, o controle sobre a alimentação e a produção de alimentos, bem como o acesso à terra 

e ao saber. 

O objetivo da agroecologia – busca de sustentabilidade ecológica e acesso aos meios 

de subsistência - apareceria incompleto se não se incorporar uma dimensão política que permita 

melhorar os modos de vida das pessoas288, até porque a agroecologia, enquanto ciência não é 

um fim em si mesma, mas sim em prol da construção de um mundo ecologicamente equilibrado 

e social e politicamente justo. 

Todo conhecimento científico e social é, por natureza, político, a negação da dimensão 

política acarreta, de um lado, ineficácia e falta de estabilidade das experiências agroecológicas, 

de outro, a difusão da falsa ideia de que somente a inovação tecnológica poderá criar um 

agricultura sustentável, ambas impedem a agroecologia como alternativa a crise ecológica do 

campo289. 

De nada adiantaria a conquista de progresso tecnológico apto a resolver problemas 

ambientais como a desertificação dos solos, a contaminação dos recursos hídricos e o controle 

do aquecimento global, se tal tecnologia não puder ser compartilhada por todas as pessoas no 

globo. 

Contudo, o compartilhamento de conhecimento e de suporte tecnológico passa pela 

adoção de valores sociais não capitalistas, e por uma nova forma de organização político social, 

pois a ciência trabalha a partir das necessidades apresentadas, e para tanto, seria necessário 

readequar às necessidades criadas pelo paradigma da agricultura convencional para as 

necessidades reais de um modelo de agricultura sustentável. 

Esta readequação é um embate político, o mesmo que informa a luta pela 

transformação do sistema agroalimentar. O modelo alimentar de hoje é um produto da 

agricultura convencional, transformar a forma de se alimentar significar revolucionar a forma 

                                                 
287 SILVA NETO, Benedito. Agroecologia, ciência e emancipação humana. Revista Brasileira de Agroecologia. 

[s. l.], v. 8, n. 1, p. 3-17, 2013, p. 04. 
288 GUZMÁN, Eduardo Sevilla; MONTIEL, Marta Soler. Agroecología y soberanía alimentaria: alternativas a la 

globalización agroalimentaria. In: QUINTERO, Carmen Guerrero; MONTIEL, Marta Soler (coord.). Patrimonio 

cultural en la nueva ruralidad andaluza. PH Cuadernos, n. 26, Sevilla: Consejería de Cultura, 2010, p. 206. 

Disponível em: http://institucional.us.es/compromiso/libreconf/docs/agroecologia.pdf. Acesso em: 21 jan. 2019. 
289 MOLINA, Manuel González de; CAPORAL, Francisco Roberto. Agroecología y política: ¿Cómo conseguir la 

sustentabilidad?: Sobre la necesidad de una agroecología política. Agroecología, Murcia (Espanha), v. 8, n. 2, p. 

35-43, 2013, p. 36. Disponível em: https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/212171. Acesso em: 23 jan. 

2019. 
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de produzir os alimentos, significa implantar um sistema agroecológico de produção de 

alimentos saudáveis e com valores sociais, culturais e nutricionais. 

A agroecologia deve desenvolver-se em uma dupla direção: como ciência que se ocupa 

do desenho e produção das ações, instituições e normas em busca da sustentabilidade e como 

ideologia que, em competição com outras, busca difundir e converter em hegemônica uma nova 

forma de organização dos agroecossistemas pautada no paradigma ecológico e na 

sustentabilidade290.  

A dimensão política da agroecologia ao lado da transformação alimentar também 

busca construir uma nova forma de consciência agroecológica,  

Estas são a consciência de espécie (frente a explotação ecológica 

intergeracional ou, em outras palavras, os recursos naturais não são a herança 

para nossos filhos, mas sim empréstimos nossos netos), a consciência de 

classe (frente à exploração econômica intrageracional), a consciência de 

identidade (frente a discriminação étnica), consciência de gênero (frente a 

discriminação contra a mulher) e a consciência de exploração geracional 

(frente a discriminação dos mais velhos e exploração ou marginalização das 

crianças)291. 

 

Sem a consciência de que o ser humano é um animal e faz parte de um ecossistema, 

que necessita respeitar as outras formas de vida, e, principalmente, respeitar uns aos outros, 

para por fim ao trabalho escravo, a desigualdade social, a concentração de terras nas mãos de 

poucos enquanto muitos não tem terra para plantar e trabalhar, sem solidariedade, sem respeito 

às diferenças não há como se articular mudanças sociais para um mundo melhor, pois sem 

consciência social, sem empatia, não há indignação e sem esta a injustiça grassa. 

Desta forma, a dimensão política da agroecologia busca romper os marcos da 

legalidade para desenvolver seus objetivos e o faz através da articulação dos movimentos 

sociais em busca da transformação da ordem econômica, do Estado e do direito, conforme será 

melhor analisado no capítulo 3. 

Neste sentido,  

                                                 
290 MOLINA, Manuel González de; CAPORAL, Francisco Roberto. Agroecología y política: ¿Cómo conseguir la 

sustentabilidad?: Sobre la necesidad de una agroecología política. Agroecología, Murcia (Espanha), v. 8, n. 2, p. 

35-43, 2013, p. 38. Disponível em: https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/212171. Acesso em: 23 jan. 

2019. 
291 GUZMÁN, Eduardo Sevilla; MONTIEL, Marta Soler. Agroecología y soberanía alimentaria: alternativas a la 

globalización agroalimentaria. In: QUINTERO, Carmen Guerrero; MONTIEL, Marta Soler (coord.). Patrimonio 

cultural en la nueva ruralidad andaluza. PH Cuadernos, n. 26, Sevilla: Consejería de Cultura, 2010, p. 206-207: 

Son éstas, la conciencia de especie (frente a la explotación ecológica intergeneracional o, en otra palabras, los 

recursos naturales no son la herencia a nuestros hijos, sino el préstamo de nuestros nietos), la conciencia de clase 

(frente a la explotación económica intrageneracional), conciencia de identidad (frente a la discriminación étnica), 

conciencia de género (frente a la discriminación de la mujer) y la conciencia de explotación generacional (frente 

a la discriminación de los mayores y la explotación o marginación de los niños) (tradução nossa). Disponível em: 

http://institucional.us.es/compromiso/libreconf/docs/agroecologia.pdf. Acesso em: 21 jan. 2019. 
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Em geral, pode-se dizer que, na situação atual do mundo, os cursos de ação 

agroecológica precisam romper os marcos da legalidade para desenvolver seus 

objetivos; isto é, as redes produtivas geradas acabam por culminar em formas 

de ação social coletiva, pretendendo adquirir a natureza dos movimentos 

sociais. No entanto, esses "movimentos sociais associados ao 

desenvolvimento do novo paradigma agroecológico e práticas produtivas em 

áreas rurais são apenas parte de um movimento mais amplo e complexo, 

orientado para a defesa das transformações do Estado e da ordem econômica 

dominante292. 

 

Destarte, a agroecologia se mostra como instrumento de luta política e de contestação 

ao modelo convencional de agricultura e de todas as suas injustiças sociais, ou seja, mecanismo 

de articulação social contra as estruturas de poder impostas pelos Estados e pelas organizações 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização 

Mundial de Comércio (OMC), que se difundem maciçamente o discurso ecotecnocrático de 

salvação social e ecológica do planeta através da ciência convencional, da tecnologia industrial 

e das estruturas democráticas293. 

Assim, a história da agroecologia brasileira se entrelaça com a trajetória histórica do 

Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o que permite compreender e 

visualizar na prática a relação simbiótica entre a questão socioeconômica, ambiental e política. 

O MST surgiu oficialmente, em 1984, no 1° Encontro Nacional dos trabalhadores 

rurais que lutava por acesso à terra, em Cascavel (PR) como um movimento camponês nacional 

em busca de três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por 

mudanças sociais no país294. 

O 2º Congresso Nacional do MST, realizado em 1990, foi marcado pelo lema “Ocupar, 

Resistir, Produzir”; o 3º Congresso, em 1995, com o tema “Reforma Agrária, uma luta de todos” 

e o 4º Congresso, em 2000, “Por um Brasil sem latifúndio”. 

Após o massacre de Eldorado dos Carajás (1996) e com a entrada do MST na Via 

Campesina, em 1995, a questão ambiental ganha relevância dentro do movimento295, que se 

                                                 
292 GUZMÁN, Eduardo Sevilla; MONTIEL, Marta Soler. Agroecología y soberanía alimentaria: alternativas a la 

globalización agroalimentaria. In: QUINTERO, Carmen Guerrero; MONTIEL, Marta Soler (coord.). Patrimonio 

cultural en la nueva ruralidad andaluza. PH Cuadernos, n. 26, Sevilla: Consejería de Cultura, 2010, p. 206: En 

general puede decirse que, en la situación mundial actual, los cursos de acción agroecológica necesitan romper los 

marcos de legalidad para desarrollar sus objetivos; es decir que las redes productivas generadas lleguen a culminar 

en formas de acción social colectiva pretendiendo adquirir la naturaleza de movimientos sociales. Sin embargo 

estos “movimientos sociales asociados al desarrollo del nuevo paradigma agroecológico y a prácticas productivas 

en el medio rural no son sino parte de un movimiento más amplio y complejo orientado en la defensa de las 

transformaciones del Estado y del orden económico dominante. (tradução nossa). Disponível em: 

http://institucional.us.es/compromiso/libreconf/docs/agroecologia.pdf. Acesso em: 21 jan. 2019. 
293 Ibid., p. 207. 
294 MST. Nossa história. Disponível em: http://www.mst.org.br/nossa-historia/84-86. Acesso em 04 fev. 2019. 
295 SILVA, Priscilla Gomes. A incorporação da agroecologia pelo MST: reflexões sobre o novo discurso e 

experiência prática. 2011. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
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volta contra o agronegócio e seus latifúndios e começa a se aproximar da agroecologia, para 

questionar não apenas a injustiça social que exclui o trabalhador rural da terra, mas também a 

forma de produção agrícola, pautada em latifúndio, na monocultura, nos transgênicos, nos 

agrotóxicos e na exploração da natureza. 

No 5º Congresso Nacional, realizado em 2007, sob a bandeira “Reforma Agrária, por 

Justiça Social e Soberania Popular”, a agroecologia se fez presente na luta pela terra e em seu 

trato, para que nas terras conquistadas pelo movimento não seja reproduzido o mesmo padrão 

de produção do agronegócio, onde  

[...] impera com monoculturas de eucalipto, soja, cana-de-açúcar. A 

mineração avança dizimando nascentes d’água e destruindo identidades. 

Estamos diante da maior devastação ambiental da história do país. O nível de 

envenenamento dos alimentos está muito alto devido ao uso exagerado de 

agrotóxicos. O território vai ficando praticamente sem gente, pois 

propriedades estão sendo vendidas para grandes conglomerados econômicos 

ou arrendadas. A colonização é mantida em outros moldes: território sem 

gente, território sem soberania296. 

 

É preciso ser diferente, produzir de forma limpa, justa e sustentável, sem colocar a 

saúde do trabalhador em risco, sem venenos nos alimentos, sem exploração e devastação da 

terra e “priorizando a produção para o mercado interno, combinada com um modelo econômico 

que distribua renda”297. 

A preocupação ambiental e a adesão à agroecologia fica evidenciada na Carta do 5º 

Congresso Nacional do MST que estabelece, entre outros, os seguintes objetivos como 

horizonte de luta:  

1. Articular com todos os setores sociais e suas formas de organização para 

construir um projeto popular que enfrente o neoliberalismo, o imperialismo e 

as causas estruturais dos problemas que afetam o povo brasileiro. [...] 

4. Lutar para que todos os latifúndios sejam desapropriados e prioritariamente 

as propriedades do capital estrangeiro e dos bancos. 

5. Lutar contra as derrubadas e queimadas de florestas nativas para expansão 

do latifúndio. Exigir dos governos ações contundentes para coibir essas 

práticas criminosas ao meio ambiente. Combater o uso dos agrotóxicos e o 

monocultura em larga escala da soja, cana-de-açúcar, eucalipto, etc. 

6. Combater as empresas transnacionais que querem controlar as sementes, a 

produção e o comércio agrícola brasileiro, como a Monsanto, Syngenta, 

Cargill, Bunge, ADM, Nestlé, Basf, Bayer, Aracruz, Stora Enso, entre outras. 

Impedir que continuem explorando nossa natureza, nossa força de trabalho e 

nosso país. [...] 

                                                 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011, p. 54. Disponível em: 

http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2011_Priscilla_Gomes.pdf. Acesso em: 05 fev. 2019. 
296 LAUREANO, Delze dos Santos; MOREIRA, Gilvander Luís. MST: 25 anos de luta por reforma agrária. 

Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, p. 11-29, jan./jun. 2009, p. 27. 
297 Ibid., p. 28. 
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9. Lutar por um limite máximo do tamanho da propriedade da terra. Pela 

demarcação de todas as terras indígenas e dos remanescentes quilombolas. A 

terra é um bem da natureza e deve estar condicionada aos interesses do povo. 

10. Lutar para que a produção dos agrocombustíveis esteja sob o controle dos 

camponeses e trabalhadores rurais, como parte da policultura, com 

preservação do meio ambiente e buscando a soberania energética de cada 

região. 

11. Defender as sementes nativas e crioulas. Lutar contra as sementes 

transgênicas. Difundir as práticas de agroecologia e técnicas agrícolas em 

equilíbrio com o meio ambiente. Os assentamentos e comunidades rurais 

devem produzir prioritariamente alimentos sem agrotóxicos para o mercado 

interno. 

12. Defender todas as nascentes, fontes e reservatórios de água doce. A água 

é um bem da Natureza e pertence à humanidade. Não pode ser propriedade 

privada de nenhuma empresa. 

13. Preservar as matas e promover o plantio de árvores nativas e frutíferas em 

todas as áreas dos assentamentos e comunidades rurais, contribuindo para 

preservação ambiental e na luta contra o aquecimento global298. 

 

Assim, a partir do IV Congresso Nacional do MST a agroecologia entra na pauta do 

movimento e começa a ganhar espaço, remodulando discurso e linha de atuação, a questão 

ambiental passa a estar presente no movimento, o conhecimento tradicional do camponês, antes 

rejeitado, passa a ser considerado, e as políticas agrícolas adotadas pelo Estado brasileiro em 

favor do agronegócio passam a ser questionadas299. 

A agroecologia não é uma ciência neutra, ela está ligada ao conceito de soberania 

alimentar desenvolvido pela Via Campesina, busca desenvolver autonomia e autossuficiência 

para que os produtores rurais possam definir seus próprios modelos de produção300, resgatando 

os conhecimentos tradicionais, recuperando os solos degradados, voltando a usar as sementes 

crioulas e economizando água e combustível. 

Através de uma articulação social, política, cultural, científica e econômica, realizada 

no centro da base material (esfera produtiva) almeja-se a construção democrática de novas 

sociabilidades, novas formas de viver, pensar, sentir e plantar. 

A agroecologia, enquanto movimento social de articulação, permite repensar a 

democracia, nas balizas propostas por Ellen Meiksins Wood, ou seja, como categoria 

                                                 
298 MST. Carta do 5º Congresso Nacional do MST: reforma agrária, por justiça social e soberania popular. 

Brasília, 16 de junho de 2007. Disponível em: http://www.mst.org.br/2009/06/22/5-congresso-nacional-do-

mst.html. Acesso em: 04 fev. 2019. 
299 BORSATTO, Ricardo Serra; CARMO, Maristela Simões do. Revista de Economia e Sociologia Rural, 

Piracicaba, v. 51, n. 4, p. 645-660, out./dez. 2013, p. 657. 
300 TWN; SOCLA. Agroecology: key concepts, principles and practices. Penang (Malaysia): Third World 

Network; Berkeley (USA): Socla, 2015, p. 13. 
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econômica, isto é, como um regulador econômico, um “mecanismo acionador da economia” e 

não apenas como categoria política301.  

O exemplo dado por Ellen Wood diz respeito a associação livre de produtores diretos, 

organizados pelos próprios trabalhadores e pelos desejos da maioria dos cidadãos, porém não 

significa apenas reapropriação dos meios de produção ou tomada de controle pelos 

trabalhadores, pois ainda assim se estaria sob o jugo dos imperativos do mercado302, ou seja, é 

um exemplo teórico imperfeito, por não existir na prática, nas palavras da própria autora. 

Contudo, algo similar talvez possa ser visualizado na estratégia do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), ou seja, através da reforma agrária popular, com novas forças 

produtivas e novas relações sociais, aproximando as pessoas dos alimentos produzidos pelo 

movimento. 

Neste sentido, 

45. Nosso projeto se insere na luta da classe trabalhadora pela construção de 

relações sociais de produção que eliminem a exploração, a concentração da 

propriedade privada, a injustiça e as desigualdades. O nosso horizonte é, pois, 

o da superação do modo de produção capitalista. – Os objetivos de criação do 

MST continuam valendo e são alicerces da Reforma Agrária Popular. O 

conceito “popular” busca identificar a ruptura com a ideia de uma reforma 

agrária clássica feita nos limites do desenvolvimento capitalista e indica o 

desafio de um novo patamar de forças produtivas e de relações sociais de 

produção, necessárias para outro padrão de uso e de posse da terra. Trata-se 

de uma luta e de uma construção que estão sendo feitas desde já, como 

resistência ao avanço do modelo de agricultura capitalista e como forma de 

reinserir a Reforma Agrária na agenda de luta dos trabalhadores303. 

 

Cada vez mais o MST tem se aproximado da população através da realização de feiras 

agroecológicas, oportunidade não só para a venda da produção direto ao consumidor, mas 

também para divulgação dos valores sociais e políticos do movimento, fortalecendo a luta pela 

reforma agrária e contra o insustentável modelo de agricultura capitalista. 

Outra possibilidade de democratização política e econômica dentro da esfera 

produtiva, porém, em grau menor, por não ter como objetivo a reapropriação dos meios de 

produção, mas que também possa ilustrar a ideia de Ellen Wood, é a Comunidade que Sustenta 

a Agricultura (CSA). 

A CSA é um modelo de produção agrícola orgânico ou agroecológico, organizado 

localmente pelos próprios agricultores, como apoio dos consumidores, chamados de 

                                                 
301 WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: 

Boitempo, 2011, p. 248. 
302 Ibid., p. 248, 249. 
303 MST. Programa agrário: Lutar, construir reforma agrária popular! 3. ed. São Paulo: Secretaria Nacional, 

2013, p. 33. 
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coprodutores, que pagam um valor fixo, em troca de uma quantidade de alimentos que pode 

variar conforme o sucesso da colheita, assim, compartilham os riscos da atividade com o 

agricultores. 

Não existe uma única forma de organização da CSA, em algumas o processo decisório 

sobre a produção, administração e gerenciamento financeiro é compartilhado entre 

coprodutores e agricultores; em outras, há interação mais direta dos coprodutores em processo 

de visitas às plantações ou mesmo ajuda no processo de cultivo. Mas a ideia base é fortalecer 

laços sociais, aproximar consumidores e produtores, produção de alimento saudável sem 

agrotóxico, valorização de hábitos alimentares locais e resgate dos saberes tradicionais. 

Este modelo surgiu, na década de 1970, no Japão, após o desastre ambiental de 

Minamata, várias donas de casa começaram a buscar alimentos isentos de mercúrio, comprando 

diretamente dos agricultores orgânicos, esta iniciativa recebeu o nome de Teikei304, palavra que 

significa solidariedade. Este modelo se espalhou entre consumidores e favoreceu o 

desenvolvimento de mais agricultores orgânicos, que passaram a se organizarem em rede. 

A CSA tem se mostrado um modelo de sucesso para produção de alimentos saudáveis, 

sem agrotóxicos, para a população local, embora seja um fenômeno novo na China, já conta 

com 800 comunidades e mais de cem mil consumidores filiados305. 

No Brasil, o modelo CSA foi implantado, em Botucatu (SP), em 2011, a partir do 

Fórum Social Mundial, e, atualmente, conta com aproximadamente cinquenta CSAs no país306, 

organizados em rede. 

A CSA representa uma nova forma de comercialização em circuitos curtos, através de 

uma agricultura solidária, com a difusão destes conceitos, ganhando espaço e unindo o apoio 

das políticas públicas, mercado e sociedade civil na construção colaborativa de modelos 

autossuficientes de produção, processamento e distribuição de produtos agroalimentares307. 

Talvez se possa visualizar na CSA, por sua base agroecológica, a aplicação da ideia de 

democracia econômica, descrita por Ellen Wood como a forma democrática de organização 

econômica e política apta a se contrapor ao capitalismo. 

                                                 
304 HITCHMAN, Judith. Agricultura sustentada pela comunidade: um modelo que prospera na China. 

Agriculturas, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, jun. 2015, p. 35. 
305 Ibid., p. 34. 
306 JUNQUEIRA, Antonio Hélio; MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral. Comunidade que Sustenta a Agricultura 

(CSA): tecnologia social de venda direta de alimentos e de revalorização das identidades alimentares territoriais. 

Revista Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 517-538, out./jan. 2018, p. 528. 
307 AMORIM, Joana Ortega de Lima. Comunidade que sustenta a agricultura (CSA) em São Paulo e 

agricultura solidária (SoLaWi) na Alemanha: construindo indicadores sociais, econômicos e ambientais. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 

2018, p. 7.  
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Neste sentido, a agroecologia torna-se a base da reformulação do sistema agrário, pois 

vai além do modo sustentável de cultivar ao atrelar justiça social com o sistema produtivo, 

reequacionando de forma sustentável a relação entre ser humano e natureza. 

Para Altieri, 

A agroecologia fornece as bases científicas, metodológicas e técnicas para 

uma nova revolução agrária não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os 

sistemas de produção fundados em princípios agroecológicos são biodiversos, 

resilientes, eficientes do ponto de vista energético, socialmente justos e 

constituem os pilares de uma estratégia energética e produtiva fortemente 

vinculada à noção de soberania alimentar308. 

 

É através destes modelos alternativos de produção agroecológica, que se mantêm e 

disseminam focos de resistência e proteção dos povos e culturas e saberes, para garantia da 

biodiversidade animal, vegetal, cultural e social. 

Também através da agroecologia enquanto luta política, as pessoas se organizam 

horizontalmente no processo produtivo de alimentos, tal como o movimento camponês a 

camponês, o qual fortalece laços sociais e culturais, na transmissão de conhecimento e auxílio 

prático, favorecendo a segurança alimentar e a soberania alimentar. 

Por intermédio da articulação social de agricultores com apoio de consumidores 

conscientes, a produção em pequena escala, com técnicas agroecológicas, surge como 

alternativa aos produtos da agricultura moderna, recuperando hábitos alimentares saudáveis e 

formas tradicionais de produção, devolvendo à população a capacidade de produzir de forma 

saudável o próprio alimento e combatendo a fome. 

Uma aplicação prática da agroecologia nas cidades dá-se através das chamadas hortas 

urbanas. São hortas coletivas, organizadas sob princípios agroecológicos por entidades de 

bairros, atuação do poder público local ou por iniciativa privada de algumas pessoas isoladas 

ou em conjunto. 

As hortas urbanas agroecológicas, além de ser um ponto de alimentos gratuitos ou a 

baixo custo, favorecem a articulação social e o desenvolvimento de um sentimento de 

responsabilidade social e de solidariedade, indispensável para a vida em sociedade. Devolvem 

às cidades os espaços de convívio, aproximam as pessoas, desfazendo algumas das barreiras 

sociais existentes, tornando as cidades mais agradáveis, verdes e com facilidade de acesso a 

alimentos saudáveis. 

                                                 
308 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para um agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo: Expressão 

Popular; Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 15. 
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Ademais, o desenvolvimento das hortas urbanas agroecológicas confere função social 

aos espaços urbanos abandonados e configura um novo ramo da agricultura chamada 

agricultura urbana, especializada em produção em pequenos espaços e próximo aos 

consumidores. 

Atualmente, Cuba é o país referência em agricultura urbana, devido ao 

desenvolvimento das técnicas de cultivo agroecológico durante o período especial em tempo de 

paz, de modo que todo município cubano obrigatoriamente deve ter uma horta urbana para 

oferta de alimentos saudáveis a baixo custo e distribuição e troca de sementes crioulas, além de 

ofertar empregos na produção de minhocas e húmus309. 

No Brasil, poucos Estados possuem leis estaduais que instituem suas respectivas 

Política Estadual de Agricultura Urbana, pode-se citar Minas Gerais310, Goiás311, Santa 

Catariana312, Rio Grande do Sul313, São Paulo314 e Mato Grosso315. O tema é recente, ainda é 

projeto de lei em alguns Estados, como também encontra resistência em outros, por exemplo 

no Mato Grosso do Sul, onde o projeto de lei foi rejeitado pelo Poder Executivo, com 

manutenção do veto pela Assembleia316. 

A existência de modelos alternativos de agricultura ajuda a configurar novas formas 

de sistemas agrários, com outra capitulação jurídica da terra, que abarquem outros modos de 

viver e de se alimentar, distintos da lógica capitalista, individualista e egoística.  

                                                 
309 AQUINO, Adriana Maria de. Agricultura urbana em Cuba: análise de alguns aspectos técnicos. Seropédica: 

Embrapa Agrobiologia, dez. 2002, p. 22. 
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O surgimento da agroecologia está relacionado com a crise ambiental ocasionada pela 

“revolução verde”, ou seja, pelo avanço do capitalismo sobre a agricultura, especialmente, em 

sua fase neoliberal de desregulação de mercados e captura do Estado pelo poder econômico, o 

que gerou um quadro sem precedentes de degradação dos ecossistemas, concentração de terras 

e exploração do trabalho humano. 

O caráter contestatório da agroecologia não é apenas teórico, é prático e comprometido 

com suas próprias teorias, coloca em marcha um processo de transformação não só das lavouras, 

mas das mentes e do sistema econômico. 

A abordagem agroecológica aparece como uma resposta à lógica do neoliberalismo e 

da globalização econômica, bem como aos cânones da ciência convencional, cuja 

crise epistemológica está dando origem a uma nova epistemologia, participativa e de 

natureza política. E isso, no sentido de "reinterpretar a questão do poder, inserindo-a 

em um modelo ecológico, do qual se conclui que o âmbito real do poder é o social 

como um organismo vivo, como um ecossistema317. 

 

Por isto, não tem como não se colocar como um movimento político e social, não fosse 

assim, suas teorias estariam desconectadas da realidade, fragmentadas, sendo mais do mesmo 

conhecimento tradicional, que afirma o status quo. 

A agroecologia se apresenta como movimento social organizado sob uma luta política 

para despertar a consciência e o sentimento social de solidariedade em busca de “uma 

agricultura socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente saudável”318. 

É através da luta social organizada pelo movimento agroecológico que se abre espaço 

para novas formas de pensar e novas formas de organização social e de produção sustentável 

em busca de um modelo de desenvolvimento rural verdadeiramente sustentável, que somente 

conseguirá se fazer a partir do movimento social. 

Neste sentido,  

Mas o grande desafio, talvez, resida na capacidade das forças sociais 

envolvidas na busca de outras formas para o desenvolvimento de imprimir sua 

marca nas políticas públicas, para que estas venham a afirmar política, 

econômica e socialmente a opção pela agricultura familiar, forma social de 

uso da terra que melhor responde a noção de sustentabilidade e as 

necessidades locais, regionais e do país (Programa Tecnologia e 

Desenvolvimento Rural Sustentável, 1995). O sucesso das iniciativas atuais 

por um novo e diferente modo de desenvolvimento está na razão direta dos 

                                                 
317 GUZMÁN, Eduardo Sevilla. Agroecología como estrategia metodológica de transformación social. Reforma 

Agrária e Meio Ambiente, Brasília, ano 1, n. 2, p. 5-11, out. 2006, p. 6: El enfoque agroecológico aparece como 

respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización económica, así como a los cânones de la ciencia 

convencional, cuya crisis epistemológica está dando lugar a una nueva epistemología, participativa y de carácter 

político. Y ello, en el sentido de “reinterpretar la cuestión del poder, insertándola en un modelo ecológico, de lo 

que se desprende que el ámbito real del poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema. (tradução 

nossa). 
318 ALTIERI, Miguel. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Revista Nera, Presidente 

Prudente, ano 13, n. 16, p. 22-32, jan./ jun. 2010, p. 30. 
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resultados obtidos nesta direção, ou seja, no fortalecimento dos processos 

organizativos da agricultura familiar nas suas diversas formas associativas319. 

 

Portanto, a agroecologia é uma ciência comprometida com o movimento de 

transformação da realidade. Muda-se a realidade, a partir de ideias revolucionárias, para se 

mudar o pensamento e, por conseguinte, construir um novo mundo e um novo ser humano, pois 

“o mundo dos homens nem é pura ideia nem é só matéria, mas sim uma síntese da ideia e 

matéria que apenas poderia existir a partir da transformação da realidade (portanto, é material) 

conforme um projeto previamente ideado na consciência, (portanto possui um momento 

ideal)”320. 

Deste modo, a dimensão política, articulada no movimento social, materializa a 

dimensão científica da agroecologia, construindo uma nova consciência e uma nova realidade 

social, ambiental e emancipatória, que não explore o trabalhador rural, nem a natureza, não 

escravize nenhum ser vivo e produza somente o necessário e de forma sustentável. 

Neste sentido, Miguel Altieri destaca o papel dos movimentos sociais e da luta política 

para a adoção de uma agricultura sustentável: 

O desenvolvimento da agricultura sustentável requererá mudanças estruturais 

significativas, além de inovação tecnológica, redes e solidariedade de 

agricultor a agricultor. A mudança requerida não é possível sem movimentos 

sociais que criem vontade política entre os servidores públicos com poder de 

decisão, para desmontar e transformar as instituições e as regulações que 

atualmente freiam o desenvolvimento agrícola sustentável. É necessária uma 

transformação mais radical da agricultura. Uma transformação que esteja 

dirigida pela noção de que a mudança ecológica da agricultura não pode se 

promover sem mudanças comparáveis nas arenas sociais, políticas, culturais 

e econômicas que conformam e determinam a agricultura321. 

 

Destarte, a agroecologia busca não apenas um modelo de produção agrícola 

sustentável, mas um novo modelo político e social de valorização da natureza e dos seres 

humanos. Não há como se ter uma agricultura sustentável, sem segurança alimentar, sem 

soberania alimentar, sem justiça social no campo, nem com trabalho escravo e apego ao 

consumismo e poluição de rios, solos, ar e extinção de espécies animais e vegetais. 

 

                                                 
319 ALMEIDA, Jalcione. Da ideologia do progresso à idéia de desenvolvimento (rural) sustentável. In: ALMEIDA, 

Jalcione; NAVARRO, Zander (org.). Reconstruindo a agricultura: ideias e ideais na perspectiva do 

desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1997, p. 53. 
320 LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 

41. 
321 ALTIERI, Miguel. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Revista Nera, Presidente 

Prudente, ano 13, n. 16, p. 22-32, jan./ jun. 2010, p. 29. 
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2.3 AS BASES MARXISTAS DA AGROECOLOGIA 

 

É bem comum os livros de história ou de filosofia ambiental começarem seus estudos 

apontando a relação de dominação dos seres humanos sobre a natureza, a partir da evocação 

bíblica sobre a dominação dos homens sobre a natureza: “Deus os abençoou: enchei a terra e 

submetei-a. Dominai sobre os peixe do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais 

que se arrastam sobre a terra”322. 

Entretanto, conforme destaca Keith Thomas: 

Como notaria Karl Marx, não foi sua religião, mas o surgimento da 

propriedade privada e da economia monetária, o que conduziu os cristãos a 

explorar o mundo natural de uma forma que os judeus nunca fizeram; foi 

aquilo que ele chamou “a grande influência civilizadora do capital” que, 

finalmente, pôs fim à “deificação da natureza”323. 

 

A dominação e exploração da natureza estão diretamente relacionadas a formação e 

desenvolvimento do sistema capitalista. De modo que não há como superar o capital, sem 

enfrentar a relação sociometabólica entre capital e natureza, da mesma forma que não há como 

se preservar a natureza sem combater o capitalismo.  

Da análise da devastação dos solos feita por Marx em O Capital foi possível extrair 

uma crítica política, econômica, social e, inclusive, ambiental, que permitiu compreender o 

processo de funcionamento do capitalismo sobre a agricultura. A partir desta compreensão a 

agroecologia se estruturou conceitualmente e se posicionou contra a agricultura capitalista, 

também chamada de agricultura moderna ou agronegócio.  

Não se trata apenas de fazer empréstimo de uma análise bibliográfica, mas sim de 

analisar cientificamente a agricultura moderna e sua forma antagônica – a agroecologia - a partir 

do funcionamento do sistema capitalista e da sociedade burguesa desvendados por Marx. 

Por esta razão, pode-se vislumbrar na agroecologia uma base do pensamento 

marxiano, que busca recompor o metabolismo existente entre seres humanos e natureza, através 

de aspectos sociais, econômicos e biológicos. 

A agroecologia não pode ser apartada da questão ambiental e agrária, pois conforme 

advertiu Marx, o avanço do capitalismo sobre a agricultura transforma o solo em mercadoria e 

expulsa os agricultores de suas terras tornando-os mão-de-obra para a indústria urbana324, sendo 

                                                 
322 BÍBLIA SAGRADA. Livro do Gênesis. 86. ed. São Paulo: Ave Maria, 1992, p. 49-50. 
323 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais 

(1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 30. 
324 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2013, p. 796. 
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que agricultor e o solo são figuras essenciais para o funcionamento de qualquer sistema agrário, 

e especialmente para a agroecologia. 

Tanto o pensamento marxiano sobre meio ambiente como a agroecologia partem da 

preocupação com o solo, desde sua degradação e perda de fertilidade até sua transformação em 

mercadoria pela agricultura capitalista. Pode-se inferir que ambos possuem uma origem 

comum: o solo. 

Neste sentido, Karl Polanyi destaca que “a terra é um elemento da natureza 

inexplicavelmente entrelaçado com as instituições do homem” 325, pois terra e trabalho estão 

juntos, ambos fazem parte da vida de forma articulada, organizados por instituições e regidos 

pelo mercado, no capitalismo. 

Contudo,  

A função econômica é apenas uma entre as muitas funções vitais da terra. Esta 

dá estabilidade à vida do homem; é o local da sua habitação, é a condição da 

sua segurança física, é a paisagem e as estações do ano. Imaginar a vida do 

homem sem a terra é o mesmo que imaginá-lo nascendo sem mãos e pés. E no 

entanto, separar a terra homem e organizar a sociedade de forma tal a 

satisfazer as exigência de um mercado imobiliário foi parte vital do conceito 

utópico de uma economia de mercado326. 

 

Na terra estão as condições de vida dos seres humanos, do equilíbrio ecológico da 

natureza e da organização econômico-social da sociedade, por isto a questão ambiental é uma 

questão socioeconômica, e a luta pela despertar ecológico da população para a defesa do 

natureza não é uma “luta verde” ou “ecochata”, quem assim entende não entendeu a crise 

estrutural e está alheio ao momento histórico atual327. 

O pensamento ambiental, também chamado de holístico ou ecológico, não separa os 

seres humanos, nem qualquer outro ser vivo, do ambiente, mas o compreende como parte de 

uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e interdependentes, como 

parte do ecossistema. 

A Ecologia Social mostra a conexão entre os sistemas de dominação e exploração 

sobre a natureza e sobre os seres humanos e como estes sistemas subvertem a lógica da interação 

em rede colaborativa, integrada e interdependente. 

O solo comum das várias escolas de ecologia social é o reconhecimento de 

que a natureza fundamentalmente antiecológica de muitas de nossas estruturas 

sociais econômicas está arraigada naquilo de Riane Eisler chamou de “sistema 

do dominador” de organização social. O patriarcado, o imperialismo, o 

                                                 
325 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nosso época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000, 

p. 214. 
326 Ibid., p. 214. 
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XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 70-71. 
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capitalismo e o racismo são exemplos de dominação exploradora 

antiecológica. Dentre as diferentes escolas de ecologia social, há vários grupos 

marxistas e anarquistas que utilizam seus respectivos arcabouços conceituais 

para analisar diferentes padrões de dominação social328. 

 

A agroecologia se estrutura sobre princípios ecológicos e compreende os seres 

humanos como parte da natureza de forma interdependente, em forma de rede, e não de 

pirâmide hierárquica, em que os demais elementos da natureza perdem valor intrínseco e são 

coisificados para atender aos interesses exclusivamente humanos. 

Esta relação horizontal em forma de rede entre seres humanos e natureza também serve 

para questionar a relação de dominação e exploração entre os próprios seres humanos no seio 

da sociedade capitalista. 

O capitalismo produz não somente a miséria física do proletariado mas 

também sua escravidão, sua ignorância, seu embrutecimento e sua degradação 

moral. Ele lhe rouba o tempo necessário à educação, ao desenvolvimento 

intelectual, às relações sociais. Pela divisão manufatureira do trabalho ele 

divide o homem, estropia o trabalhador sacrificando suas capacidades 

múltiplas, mutila-o a ponto de reduzi-lo a uma parcela de si mesmo [...]329. 

 

A compreensão da exploração capitalista sobre seres humanos e sobre a natureza aliada 

a forma de pensar ecológica da agroecologia torna-se uma forma total de compreender as 

relações humanas e sua história de interesses e disputas é completada pela análise materialista 

histórica. 

As similitudes entre o pensamento marxiano e agroecologia vão além de uma origem 

comum, ambos buscam pensar a agricultura de forma social, econômica e biológica, e, ambos 

indicando que o agronegócio, entenda-se o termo como sinônimo de agricultura capitalista, não 

é sustentável. 

Para Marx, a grande indústria e a grande agricultura têm os mesmos efeitos e 

ambas evidenciam que a ideia de sustentabilidade não é conciliável com a 

economia de mercado capitalista, na qual o ser humano e a natureza estão 

submetidos à condição de mercadorias. Uma agricultura racional requer a 

superação das relações de dominação capitalista, de maneira que a produção 

agrícola e o desenvolvimento das forças produtivas estejam submetidos ao 

controle dos trabalhadores (pequenos agricultores autônomos e/ou produtores 

livremente associados)330. 

 

Basta verificar os casos de morte por exaustão no trabalho de cortar a cana, ocorrido 

nas safras de 2004/2005 e 2006/2007, na região canavieira de São Paulo, quando morreram 14 

                                                 
328 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 

1996, p. 26. 
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cortadores de cana. Para entender estas mortes, é preciso ter em mente que na década de 1980, 

um trabalhador rural cortava 6 toneladas por dia, na década de 1990 passou a cortar 12 toneladas 

por dia de trabalho. Este aumento e estas mortes decorrem, segundo Francisco Alves, da adoção 

do salário por produção331.  

O salário por produção 

[...] é uma forma muito antiga e já era criticada tanto por Adam Smith, no final 

do século XVIII, (Smith, 1979), quanto por Karl Marx, no século XIX (Marx, 

1975), que a consideravam uma das mais desumanas e perversas formas de 

pagamento. O trabalhador, quando recebe por produção, tem o seu pagamento 

atrelado ao que ele conseguiu produzir no dia. Como eles trabalham pela 

subsistência, trabalham cada vez mais para melhorar suas condições de vida; 

isso provoca o aumento do ritmo de trabalho. O pagamento por produção 

transfere ao trabalhador a responsabilidade pelo ritmo do trabalho, que é 

atribuição do capitalista. Adam Smith e Karl Marx criticavam essa forma de 

pagamento, chamando-a de perversa e desumana[...]332. 

 

O trabalho rural remunerado por produção obriga os trabalhadores a trabalharem acima 

de suas forças como forma de sobrevivência, produzindo além de suas capacidades. Esta mesma 

força que explora o trabalho humano transforma o processo produtivo agrícola em verdadeiro 

processo industrial, como se as plantas fossem minifábricas, sendo gerenciadas a todo vapor, 

conforme a lógica capitalista, desconsiderando a vida existente nas plantas e no solo. 

A produção de alimento é realizada como um processo industrial n qual as 

plantas assumem o papel de minifábricas, seu produto se maximiza pelo uso 

de insumos, a eficiência da produtividade se incremente mediante a 

manipulação genética e, o solo se converte simplesmente no médio no qual as 

raízes crescem333. 

 

A exploração do trabalho humano e a exploração da natureza decorrem do 

funcionamento do capitalismo, pois o “capital é um sistema ecológico em constante 

funcionamento e evolução, no qual natureza e capital são constantemente produzidos e 

reproduzidos”334. Assim, capital e natureza não são dois sistemas distintos e apartados 

A exploração da natureza pelos seres humanos reflete, como um espelho, a exploração 

entre os próprios seres humanos, da mesma forma que a humanidade domina a natureza pelo 
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processo produtivo, também as pessoas são exploradas pela mesma força produtiva que destrói 

o ambiente335. 

Por esta razão,  

Em um futuro não muito distante, um “proletariado ambiental” – cujos sinais 

já aparecem – surgirá quase inevitavelmente da combinação de degradação 

ecológica e dificuldades econômicas, particularmente na base da sociedade. 

Nestas circunstâncias, as crises materiais que afetam a vida das pessoas serão 

cada vez mais indistinguíveis em seus múltiplos efeitos ecológicos e 

econômicos (por exemplo, as crises alimentares). Tais condições vão obrigar 

a maior parte da população trabalhadora da Terra a se revoltar contra o 

sistema336. 

 

A crise ambiental representa também uma forma de exploração para o trabalhador-

proletário, o qual sofre com o agravamento das condições ambientais, desde o desconforto 

térmico causado pelo aquecimento global até o adoecimento e comprometimento da saúde com 

agrotóxicos e poluição, além de serem relegados à áreas poluídas e contaminadas no fenômeno 

descrito como racismo ambiental. 

Para o capitalismo a natureza é uma simples mercadoria reificada337, cujo acesso se 

torna restrito aos que podem pagar por ela e não um direito universal atrelado a dignidade 

humana e a sobrevivência, isto porque a 

[...] única sociedade, historicamente falando, diretamente regida pelo econômico é a 

capitalista. Somente nessa configuração de classes o econômico é erigido prática, 

social e intelectualmente como entidade externalizada é vivido e experimentado de 

maneira naturalizada e essa imposição se apresenta como se tivesse caráter 

permanente e eterno338. 

 

Neste processo de dominação social e intelectual do econômico, o “ter” tem 

prevalência sobre o “ser”, relegando questões essenciais da existência humana e do planeta a 

meras fatalidades ou desastres, os quais muitas vezes são impossíveis de serem evitados, 

normalizando-se a injustiça social e a degradação ambiental. Assim, para se defender a natureza 

exige-se uma postura anticapitalista, ou seja, o movimento ambientalista “que vai além de um 

política meramente cosmética ou de melhoria, deve ser anticapitalista”339. 

Marx aponta para o fato de não ser possível no capitalismo uma agricultura sustentável, 

logo, as formas de sustentabilidade estão fora do capitalismo, do mesmo modo que as práticas 

agroecológicas dos povos indígenas e campesinos não operam sob a lógica do capital. 
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Assim, Jean Tible, professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo, 

compara o pensamento do líder Yanomami Davi Kopenawa com o pensamento de Marx 

apontando uma série de confluências. Ambos criticam o fetichismo da mercadoria, a 

propriedade privada, a desconexão entre seres humanos e natureza, a exploração do trabalho 

entre os homens e mulheres na sociedade burguesa. 

Embora possivelmente portadores de concepções ontológicas distintas de natureza, 

tanto o pensamento de Marx como o de Kopenawa podem dialogar a partir das suas lutas contra 

o capitalismo, embora com caminhos diferentes, o destino é o mesmo, a saber, a superação do 

capitalismo. 

Deste modo, embora distintas ambos podem dialogar,  

Um diálogo materialista, isto é a partir das lutas. A força do discurso de Davi 

Kopenawa decorre de uma articulação entre coordenadas cosmológicas de 

acordo com o xamanismo Yanomami e os quadros discursivos impostos pelo 

Estado e pelos brancos em geral (capitalismo). A isso é contraposto um 

discurso a partir da floresta, entidade viva e animada. As lutas Yanomami 

ligam-se a um diálogo surpreendente com outro subversivo, desta vez 

ocidental: Karl Marx. Isto se manifesta explicitamente em três pontos: no elo 

entre os conselhos celebrados pelo revolucionário europeu e a organização 

política ameríndia, na crítica de Davi Kopenawa à economia e à política dos 

brancos e no deslocamento do sentido de produção. Ao pensar de modo 

canibal sua posição no mundo, os Yanomami (via um porta-voz, Davi 

Kopenawa) ligam-se a problematizações marxianas do comum. E Marx sendo 

uma possível – e indispensável – arma no âmbito do capitalismo (e na crítica 

à economia política dos brancos)340. 

 

Davi Kopenawa compreende o desejo e a estrutura social do “povo da mercadoria” e 

destaca a insuficiência deste modelo diante da natureza, mostrando a incompatibilidade deste 

modo de produção com a natureza e o equilíbrio ecológico: 

Todas as mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas 

as suas árvores, frutos, animais e peixes. As peles de papel de seu dinheiro 

nunca bastarão para compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo 

ressequido e de suas águas emporcalhadas. Nada disso jamais poderá ressarcir 

o valor dos jacarés mortos e dos queixadas desaparecidos. Os rios são caros 

demais e nada pode pagar o valor dos animais de caça. Tudo o que cresce e se 

desloca na floresta ou sob as águas e também todos os xapiri e os humanos 

têm um valor importante demais para todas as mercadorias e o dinheiro dos 

brancos. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. 

Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pelas 

fumaças de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor 

de seus pais mortos!341 
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Esta aproximação é possível pois ambos buscam formas de superação do capitalismo, 

possuem uma análise feita de forma muito próxima do método do materialismo histórico, 

compreendendo o percurso histórico a partir das relações concretas e contraditórias de 

produção. Assim, Davi Kopenawa aponta as críticas à sociedade capitalista e apresenta o modo 

de viver do povo Yanomami de forma sustentável, como verdadeira lição e modelo a ser 

seguido pelo “homem branco”. 

Deste modo,  

Lendo esta carta de Marx, podemos nos perguntar, será que o comunismo 

também esteve sempre presente? No Manuel d'Ethnographie, Mauss defende 

que, quase por toda parte, “todas as possibilidades sociais já estão presentes, 

simultaneamente. Ao menos numa forma embrionária” (Graeber 2010: 53). 

Nesse sentido, o espectro de Marx (reiteradamente – há mais de um século – 

declarado morto) poderia estar bem vivo, nas Américas. Vivo em diálogo e 

em contato com as resistências indígenas (no Brasil, Bolívia, México, Chile, 

Equador, Venezuela...), talvez dando um novo significado ao espectro do 

comunismo que abre o famoso manifesto…342 

 

Ademais, uma das características fundamentais do modo de produção capitalista é a 

separação dos trabalhadores das suas condições de sobrevivência343, nos demais modos de 

produção o trabalhador tinha contato direto com os meios de subsistência, ele plantava o que 

comia e trocava o excedente. No capitalismo, esta separação se insere no processo de ruptura 

metabólica, essencial ao funcionamento do sistema, para circulação de mercadorias e geração 

de dinheiro, através do valor de troca. 

O modo de viver e de se organizar das comunidades indígenas e tradicionais são um 

ponto de inflexão no capitalismo, elas representam uma outra realidade possível diante de um 

discurso construído sobre a impossibilidade de outra sociedade que não a capitalista. É claro 

que estes povos são cotidianamente pressionados e massacrados pela violência do capital. 

Mas eles são a prova viva de que um outro mundo é possível, de que outros valores 

existem e outras formas de pensar são possíveis. Destarte, quando a agroecologia busca 

valorizar os conhecimentos tradicionais traz em si importante verve revolucionária, pois instala 

pontos de atrito na movimentação da engrenagem capitalista, impulsionando uma nova forma 

de pensar e produzir.  

Do mesmo modo,  

[...] os movimentos sociais são portadores da aspiração ecologista pois a 

polarização da riqueza agrava os saques sobre os recursos naturais e as 
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reivindicações sociais visando melhorar as condições de trabalho, de higiene 

e de segurança obrigam os capitalistas a integrar certos custos sociais. Por 

outro lado, a dimensão internacional da luta anticapitalista pode encontrar um 

prolongamento na reivindicação universal de um planeta onde todos os seres 

vivos tenham condições para viver344. 

 

Os movimentos sociais, as comunidades tradicionais e indígenas são rearticulados e 

empoderados pela agroecologia, gerando gera uma organização social político-econômica fora 

da lógica da acumulação capitalista e pautada sobre o valor de uso e não sobre o valor de troca, 

o que fortalece a luta ecológica e social, até a articulação universal da luta anticapitalista através 

da busca de objetivos comuns ecológicos. 

Isto porque  

O agroecossistema não só devolve à natureza a sua natureza ecossistêmica e 

recoloca a terra em suas bases territoriais (políticas e culturais). As práticas 

agroecológicas recuperam também o sentido do valor de uso (ecológico) da 

terra e seus recursos, e o devolvem a seu verdadeiro ser345. 

 

A agroecologia permite a rearticulação de uma luta verdadeira em defesa da natureza 

e de uma forma de produção agrícola sustentável, na medida que reconfigura hábitos, costumes, 

crenças, políticas e valores, cria uma nova forma de se relacionar com a natureza, é, portanto, 

uma luta anticapitalista e o faz a partir da construção de pequenas comunidades de 

autoprodução, o que coloca em xeque os dogmas do capitalismo e da “revolução verde” abrindo 

o flanco para a construção de um novo mundo. 

Nesta esteira, André Gorz ao dissertar sobre o fim do trabalho-emprego e sua 

transformação em prestadores de serviços e autônomos, algo muito próximo da uberização do 

trabalho, destaca o papel das comunidade comunitárias cooperativas produtivas e seu papel na 

desconstrução da ideia de impossibilidade de um outro mundo e de uma outra forma de 

sociedade e de trabalho.  

É evidente que a utopia que partilho com Bergmann desde há muito tempo, da 

autoprodução comunitária cooperativa, não é imediatamente realizável em 

grande escala. Mas ela terá, quando for aplicada em algum lugar, o valor de 

uma experimentação social exemplar: ela nos proporá um objetivo que partirá 

não de arremedos miseráveis, imediatamente realizáveis, mas da possibilidade 

de um mundo radicalmente diferente que nós teremos então meios de 

realmente querer. Ela contribuirá para mudar nosso olhar sobre o que é, 

ilustrando o que pode ser; ela ajudará a eliminar, na consciência, no 

pensamento e na imaginação de todos, a centralidade desse “trabalho” que o 
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capitalismo destrói maciçamente, exigindo que cada um se debata contra os 

outros para obtê-lo a qualquer preço346. 

 

Contudo, não significa que a agroecologia não será usada pelo capital, ela pode ser 

trabalhada em pequenas escalas e/ou restrita à agricultura familiar, como forma de esvaziar o 

sentido de transformação do movimento, pois o capitalismo tem alta capacidade para se 

apropriar de todas as coisas e ressignificá-las para se fortalecer. Como acontece, por exemplo, 

com a ressignificação e normalização dos desastres naturais. 

Neste sentido,  

Um evento visto primeiro como impossível, mas não real (a possibilidade de 

uma catástrofe futura que, apensas de provável, não acreditamos que possa 

ocorrer de fato e, portanto, qualificamos de impossível), torna-se real, mas não 

mais impossível (uma vez ocorrida, a catástrofe é “normalizada”, percebida 

como parte do curso normal das coisas, como sempre-já possível). A lacuna 

que possibilita esses paradoxos é aquela entre conhecimento e crença: 

sabemos que a catástrofe (ecológica) é possível e até provável, mas não 

acreditamos que acontecerá realmente347. 

 

Primeiro, previsões ou teorias sobre as catástrofes são desacreditadas e depois de 

ocorridas são normalizadas como parte do processo, no qual a natureza fica como culpada, 

enquanto um discurso minimizador das consequências negativas dos desastres passa 

imediatamente a ser construído. 

Para ilustrar, Slavoj Zizek destaca que a abordagem midiática sobre o derretimento das 

camadas de gelo da Groenlândia que, ao invés de mostrar a prova clara do aquecimento global, 

mostra mais uma oportunidade de crescimento pelo reflorescimento de algumas plantas e a 

possibilidade de se cultivar fora da estufa para os moradores da área348. 

Este tipo de reportagem esconde o aquecimento global e realça alguns benefícios 

secundários de poucas pessoas mostrando uma face aparentemente doce e profícua do 

capitalismo, enquanto problemas ambientais são ocultados ou minimizados, contribuindo para 

que as catástrofes ambientais sejam desacreditadas e normalizadas pela população. 

De acordo com Naomi Klein, após situações de crise ou desastres naturais, o capital 

na sua vertente neoliberal se apresenta como solução impondo suas práticas econômicas 

neoliberais, como livre mercado, desregulamentação, Estado mínimo, como foi o caso do 

tsumani que devastou o Sri Lanka, em 26 de dezembro de 2004, e desabrigou 2,5 milhões de 
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pessoas. Após a tragédia, a reconstrução expulsou pescadores e moradores locais das praias, 

deixando-as exclusivas para grandes redes de resorts e hotéis de luxo349.  

Este avanço neoliberal usa da desorganização e desorientação das pessoas devido aos 

desastres para se impor com mais força, é o que Naomi Klein chamou de “Capitalismo de 

desastre”350. 

Não significa que seja uma impossibilidade de se superar o capitalismo pela via do 

desastre ambiental, mas sim compreender como as tragédias ambientais são usadas como 

estratégias para avanço do próprio capitalismo neoliberal. 

Para David Harvey, diante do cabedal de informações disponíveis não é possível 

afirmar que haverá um colapso do capitalismo decorrente das crises e desastres ambientais351, 

até porque o capital controla a forma pela qual a humanidade se relaciona com a natureza. 

De igual modo, 

[...] é uma ilusão acreditar que o próprio sistema capitalista se desmoronará 

sozinho como uma consequência natural da crise ambiental. Esse sistema 

possui condições de sobreviver a essa fase e de reconstruir novas bases. 

Portanto, insta a necessidade de lutas políticas que visem a substituição desse 

sistema com base em estratégias de curto, médio e longo prazo, conforme as 

características materiais de cada região352. 

 

Contudo, se, realmente, não dá para se afirmar que a crise ambiental superará o 

capitalismo, também não é possível afirmar o contrário, ou seja, não é possível cravar 

cientificamente que a crise ambiental não colapsará o capitalismo. Tais previsões se inserem 

mais no âmbito de discursos apologéticos do que no campo científico.  

É sabido que o capitalismo possui a capacidade de se reinventar diante das suas 

adversidades, porém não é certo que esta capacidade seja ilimitada, nem que a crise ecológica 

não possa ser um ponto de inflexão neste processo de recriação. 

A crise ambiental embora “encontre seus fundamentos e princípios no funcionamento 

do capitalismo, não se trata de uma crise desse modo de produção, mas de uma crise da 

humanidade. Afinal, ela coloca em ameaça a qualidade da vida humana”353. Assim, é uma 

ameaça direta não ao capitalismo, mas sim ao equilíbrio ecológico, à natureza e à vida humana 

e não humana sobre o planeta. 
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Desta forma, embora a crise ecológica seja produto do capitalismo, ela está longe de 

ser um fator central para a crise do capital354, pois o capital é uma constante de crise e ele se 

reinventa e se adapta às novas conjunturas. Já a natureza, embora tenha uma capacidade de 

adaptação e de busca ao equilíbrio, nem sempre tem o tempo necessário, devido à violência das 

ações humanas, por exemplo, no caso dos acidente de rompimento de barragens de mineração 

ou o caso emblemático de Chernobyl, nos quais não há como a natureza se readaptar. 

O que não se pode ignorar é a presença e importância da variável ambiental em todo 

processo social, político e econômico de crises, tragédias e restruturação social. Para a 

superação do capitalismo, ainda não se sabe o que lhe sucederá; no momento, a certeza é apenas 

de sua insustentabilidade ambiental e da necessidade de sua superação para a proteção do 

ambiente e da natureza. 

Não se sabe como seria uma sociedade pós-capitalista, mas definir e construir um 

sistema que não mercantilize as pessoas, nem a natureza, que não se paute na produção 

desmedida realizada base no valor de troca, que não tenha como finalidade a acumulação, 

enfim, são alguns desafios que se colocam para a ciência e política, na verdade, “o maior desafio 

da história”355. 

Se não se sabe como será a sociedade pós-capitalista, mais incerto ainda é o seu 

processo de transição,  

Como já dizia Walter Benjamin, nos anos 1930, “o capitalismo nunca vai 

morrer de morte natural”. Em outros termos: se não houver uma ação social e 

política anticapitalista, um movimento de insurgência dos explorados e 

oprimidos, o sistema poderá continuar ainda por muito tempo. Acabará, como 

no passado, por encontrar alguma saída para a crise, seja por medidas 

keynesianas – hipótese mais favorável – seja pelo fascismo e pela guerra356. 

 

Neste quadro, a agroecologia se mostra como uma possibilidade para se pensar, 

construir e organizar um sistema sustentável de produção agrícola, que articule as pessoas, 

empodere os excluídos, difunda o pensamento crítico e luta por justiça social, isto porque a 

crise ambiental é uma crise política, econômica, ecológica, social e cultural, de modo que é 

preciso atuar em todas as frentes. 

O próprio Marx, por influência dos pensadores russos, já antevia a organização em 

vasta escala de um sistema produtivo agrícola de base cooperativa e com uso de métodos 
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agronômicos não capitalistas e não exploratórios do solo357. Um século depois, a agroecologia 

começa a se desenvolver e a implantar as ideias de Marx em pequenas comunidades 

campesinas. 

A agroecologia permite construir uma lógica socioeconômica alternativa à das grandes 

corporações e que possa descolonizar a ciência e o pensamento social, libertando as pessoas 

para que sejam livres para construírem o próprio destino e uma vida social mais harmônica e 

mais justa. 

Conforme destacado por Marx, o problema mais sério do capitalismo é a falha 

metabólica e a agroecologia e o ecossocialismo possuem as ferramentas necessárias para 

enfrentar tal questão reconectando seres humanos e natureza, campo e cidade, acabando com a 

exploração do trabalhador e o círculo infinito de reprodução e acumulação. 

E, principalmente, a agroecologia, enquanto movimento social e político contribui para 

organização e articulação da pauta agroecológica nos movimento sociais, para a luta em busca 

de justiça social e de valorização da natureza, ou seja, ressignificando a natureza como bem 

coletivo e patrimônio da humanidade e não como mercadoria, contribuindo, portanto, para a 

superação do capitalismo. 

Na mesma linha, 

Numa sociedade superior ao capitalismo, a natureza não poderá ser apropriada 

como propriedade privada, pois se constituirá como bem coletivo, como um 

valor fundamente para a humanidade. Por isso defendemos que o 

protagonismo das lutas sociais, tendo como um de seus eixos estratégicos a 

reapropriação coletiva dos recursos naturais vem sendo assumido, justamente, 

por suas maiores vítimas, as classes subalternas, que serão as únicas capazes 

de lutar pela superação do capitalismo e pela consequente construção histórica 

de outra sociedade358. 

 

Para tanto, a agroecologia necessita enfrentar questões estruturais, analisadas a partir 

do método do materialismo histórico, possibilitam compreender a esfera de produção e 

reprodução e seus impactos sobre a vida dos trabalhadores rurais e sobre a preservação do 

ambiente. 

O materialismo histórico fornece a base metodológica para que a agroecologia possa 

buscar soluções efetivas para a produção agrícola sustentável, para o empoderamento social dos 

agricultores e campesinos, para o restabelecimento da biodiversidade e revalorização de hábitos 

alimentares saudáveis e diversificados. 
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Sem a percepção da integração de fatores econômicos, sociais, políticos e históricos, 

a agroecologia se reduz a conjunto de técnicas agrícolas sustentáveis, mas inviáveis diante da 

imposição das técnicas da “revolução verde”. 

Estas questões sociais, econômicas, políticas e históricas acerca da agricultura e do 

modo de produção capitalista, o qual transformou drasticamente a agricultura moderna, 

encontram o espaço de articulação e problematização a partir do materialismo histórico. 

Neste sentido,  

[...] a transformação do capital, dos processos de trabalho e do uso da natureza, 

provenientes de uma integração e aplicação crescentes do conhecimento 

científico aos processos produtivos, assim como a incorporação a estes das 

condições de sustentabilidade ecológica, problematizam os conceitos do 

materialismo histórico359. 

 

A agroecologia propõe técnicas agronômicas sustentáveis, mas que se não enfrentar 

os pilares técnicos e ideológicos da “revolução verde” e do agronegócio, ela não conseguirá 

transformar a realidade da produção agrícola. Por isto, fundamental sua análise para além das 

técnicas agrícolas, razão pela qual ela se constrói enquanto ciência, técnica agrícola e 

movimento político. 

Enquanto movimento de luta social, a agroecologia permite a elaboração de uma 

crítica teórica geral libertando as pesquisas teóricas de uma  

[...] oposição estéril e paralisante entre uma crítica marxista tradicional das 

relações sociais separadas das relações do homem com a natureza e uma 

crítica ecologista simplista das relações do homem com a natureza sem 

referência às relações sociais no interior das quais o homem põe em acção o 

seu projecto de domesticação da natureza360. 

 

A partir do pensamento ecológico marxiano, tornam-se mais claras suas contribuições 

para a origem da agroecologia, não somente pelo aspecto metodológico, mas pela compreensão 

das questões sociais e ambientais de forma conjunta, a partir do metabolismo entre seres 

humanos e natureza. 

Deste modo, a agroecologia é pensada e organizada a partir do pensamento marxista, 

[...] mediante o fomento da agroecologia podemos contribuir para a 

recomposição de um metabolismo social que expressa a sabedoria e a 

permanente reatualização na relação sociedade-natureza integral, que supera 

o antropocentrismo compartilhado pelo capitalismo e pelo marxismo 

ortodoxo361. 
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Para Eduardo Sevilla Guzmán, o pensamento marxista, em suas diferentes vertentes, 

foi fundamental para o desenvolvimento da questão social agrária, com destaque para o 

narodnismo marxista que pode ser considerado o precursor da agroecologia362. 

O conceito central do pensamento marxiano que diferencia a agroecologia das demais 

práticas agrícolas sustentáveis e ecológicas é a relação metabólica entre seres humanos e 

natureza.  

Neste sentido, Claudio Vizia destaca que “a noção de metabolismo permite uma 

reflexão que podemos considerar atual, formulando um princípio que hoje se aplica a 

agroecologia”363. 

De igual modo, para Canrobert Penn Lopes Costa Neto, a convergência entre 

pensamento de Marx e a agroecologia se dá na conceito de relação metabólica entre humanidade 

e natureza e na categoria histórica dos produtores associados364. 

A troca metabólica entre seres humanos e natureza é necessária a reprodução da 

própria existência, contudo, no capitalismo, de acordo com Marx, opera-se uma ruptura 

metabólica, camuflada sob o véu das necessidades biológicas. 

Nas palavras de Virgínia Fontes,  

A apropriação privada dos excedentes sob o capitalismo exerce enorme 

pressão sobre massas crescentes de trabalhadores livres, a serem 

permanentemente desapropriados, despossuídos do caráter histórico da vida 

social e mantidos em uma dupla condição de necessidade premente: a da 

reprodução imediata, metabólica, com a natureza, contraposta a uma produção 

social sempre mais socializada. O desemprego ou mesmo sua ameaça e, mais 

recentemente, a inexistência de relação contratual empregatícia, exercem essa 

função violenta de maneira direta, impondo um rígido determinismo das 

condições naturais através das relações sociais, apresentando-a como 

perene365. 

 

A ruptura metabólica adquire uma justificativa moral, contudo, a satisfação destas 

necessidades naturais nunca foram alcançadas, pelo contrário, quanto mais se produz no mundo, 
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mais desigualdade social, concentração de renda, miséria e fome são verificáveis por todo o 

planeta. 

Neste quadro, o discurso da “revolução verde” para combater a fome, não só foi 

ineficaz em relação a esta, como trouxe uma gama de outros problemas ambientais e sociais, 

conforme visto anteriormente. 

A obra marxiana ao descrever o funcionamento do capitalismo e seu avanço sobre a 

agricultura revelando o metabolismo social existente entre natureza e sociedade e as bases da 

acumulação primitiva fornece as bases para a compreensão do processo de expropriação dos 

campesinos e de privatização da terra.  

A partir desta compreensão a agroecologia busca soluções para a ruptura metabólica, 

posicionando-se criticamente e cientificamente contra a agricultura moderna (capitalizada) e o 

processo de exploração e expropriação dos trabalhadores rurais, o que mostra uma base 

marxiana no desenvolvimento da agroecologia. 

A agroecologia, assim, “recupera e aprimora, atualizando temporalmente, a 

abordagem contida na obra de Marx, pela qual o capitalismo agrário tornaria o desenvolvimento 

das forças produtivas no campo algo metabolicamente destrutivo”366, ou seja, a agroecologia 

restabelece a relação metabólica perdida no capitalismo agrário. 

O planeta passou pela revolução agrícola, pela revolução industrial e, agora, a 

revolução ecológica se mostra como uma necessidade, sendo estrategicamente pensada em duas 

fases ecodemocrática e ecossocialista, a primeira na busca de medidas urgentes contra a 

dinâmica de acumulação do capital e a segunda, estabelece as condições mais igualitárias para 

governar a sociedade global, com planejamento ecológico, social e econômico367. 

O pensamento marxiano é a base da agroecologia por propiciar mecanismos teóricos 

fundamentais para a compreensão da exploração ambiental e formas para se recuperar a relação 

metabólica entre seres humanos e natureza. Deste modo, a agroecologia ao buscar reconectar 

seres humanos e natureza ela sintetiza uma nova organização social e um novo sistema 

produtivo, construído dialeticamente em oposição à agricultura industrializada. 

A agroecologia nasceu como resposta a industrialização da agricultura e seus desastres 

ambientais em escala mundial, contou com forte base do movimento ambientalista que a 

despertou para uma perspectiva crítica sobre a racionalidade científico-tecnológica e sobre a 
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agricultura convencional, especialmente a partir de um nova ética ambiental e de uma visão 

ecológica e social, interligando ecossistema e sistema agrário. 

Por isto ela é mais ampla e mais eficaz que as demais formas de agricultura alternativa, 

tais como a permacultura, a agricultura biológica, biodinâmica, ecológica e orgânica, pois 

analisa a produção agrícola, além da agronomia, sob viés holístico, crítico, social, político e 

econômico, desvendando as origens da exploração e degradação ambiental. 

A agroecologia reivindica a necessária unidade entre ciências naturais e sociais para 

compreender as interações entre processos agronômicos, econômicos e sociais; reivindica a 

vinculação entre solo, planta, animal e ser humano368, pois a exploração contra a qual ela se 

insurge decorre do modo de produção capitalista, logo, a solução agroecológica aponta para a 

superação do capitalismo. 

É uma possibilidade para uma nova forma de produção de alimentos saudáveis, de 

modo que não se rompa o metabolismo com a natureza, como faz o sistema capitalista e uma 

forma de permitirem as pessoas se organizarem a partir de sua cultura, sem a homogenização 

da “revolução verde”, devolve às pessoas o poder de serem sujeitos de sua própria vida. 

 

  

                                                 
368 GUZMÁN CASADO, Gloria I., GONZALES DE MOLINA, Manuel; SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. 

Introduccion a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Multi-Prensa, 2000, p. 85. 
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3 LIMITES DO DIREITO NA CONCRETIZAÇÃO DA AGROECOLOGIA 
 

Se a aparência e a essência das coisas coincidissem,  

a ciência seria desnecessária. 

Karl Marx 

 

O direito possui vários significados que variam de acordo com o referencial teórico e 

a corrente metodológica adotados, embora, a vertente positivista seja esmagadoramente 

dominante, existem outras formas de se pensar e compreender o fenômeno jurídico, que não se 

restringem a análise puramente dogmática, nem a um direito produto de uma teoria pura 

kelseniana. 

Pautando-se no materialismo histórico, no pensamento ecológico de Marx e no 

pensamento jurídico de Pachukanis, o direito é compreendido como forma jurídica, decorrente 

da forma mercadoria, cuja compreensão não pode se desgarrar da realidade social e ambiental. 

Nesta perspectiva metodológica, o Estado, como forma política, assume papel central 

na produção material do direito, de forma que não pode ser ignorado ou simplesmente 

considerado como neutro ou asséptico, ao contrário, o Estado assume um papel essencial na 

estrutura do capitalismo, como decorrência lógica e estrutural da forma mercadoria. 

Deste modo, as grandes alterações ou rupturas no modo de produção para alcançar 

melhores condições de vida às pessoas e de preservação da natureza, inclusive para a 

implantação de um modelo de produção agroecológico, apresenta reduzido potencial de 

efetividade, tendo em vista que o Estado e o direito são manifestações típicas do modo de 

produção capitalista, logo, impossível uma atuação contrária ao próprio capitalismo, seria o 

mesmo que órgão humano se rebelasse e começasse a destruir o próprio corpo. 

Por isto, Marx prenunciou que as “revoluções não se fazem por meio de leis”369, assim, 

mostra-se como irrealizável a promoção de revolução e emancipação por intermédio do Estado 

e do direito, principalmente, a partir do binômio legalidade-ilegalidade. 

A própria liberdade e democracia no capitalismo são formatadas rigidamente em 

quadrantes de proteção à propriedade privada e à acumulação, de modo que quaisquer tentativas 

de romper com estes pilares são aniquiladas, o que Marx denominou de “contradição da 

constituição burguesa, ou seja, o fato de que ela proclama a autodeterminação democrática, mas 

essa encontra o seu limite nas relações de propriedade e de classe”370. 

                                                 
369 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2013, p. 820. 
370 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 33. 
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A agroecologia, por ser um movimento de valorização e articulação dos povos 

tradicionais e agricultores, com base científica e política, passou a ser um instrumento de 

alteração da esfera de produção e de contestação do agronegócio, despertando a atenção e apoio 

dos demais setores da sociedade, que se recusaram a consumir alimentos transgênicos, 

produzidos de formas insustentáveis, contaminados com agrotóxicos e produzidos por 

trabalhadores em condições análogas à de escravos em latifúndios monocultores. 

Ao impactar a esfera de produção a agroecologia exige atuação do Estado que o faz 

através do direito. Contudo, este direito se apresenta mais como limitador do que um 

mecanismo implementador. 

Há diversas leis que disciplinam a agroecologia, até estabelecendo uma política 

nacional de produção orgânica e agroecologia, porém, são leis sem a correspondente base 

material, ou seja, sem uma significativa e real articulação social, de modo que a lei não 

representa nada mais do que simples papel dependente de vontade política, como acontece com 

parcela significativa das leis ambientais. 

Neste ponto, retorna-se a compreensão das bases marxistas da agroecologia, pois 

compreendê-la exclusivamente na esfera política do Estado (direito) ou na conscientização das 

pessoas (ideologia), retira-a do plano concreto e a coloca no plano abstrato, o que não condiz 

com sua essência de prática agrícola, de movimento social e de saberes tradicionais 

interdisciplinares. 

A agroecologia está na esfera concreta da produção de bens materiais e de formação 

de relações sociais a partir da definição material da relação entre seres humanos, natureza e 

meio ambiente, por estar no plano das relações concretas, ela pode promover alterações na 

sociedade, em prol da natureza e de formas mais sustentáveis de vivência. 

A questão é saber como este potencial transformador da agroecologia pode realmente 

impactar a estrutura social de produção e de relações sociais.  

 

3.1 DIREITO À AGROECOLOGIA 

 

A visão tradicional do direito como instrumentos de transformação social e promotor 

de dignidade humana, garantidor de um Estado Democrático de Direitos fundado no respeito 

aos direitos humanos, embora bem difundida no discurso e nos manuais jurídicos, mostra-se 

cada dia mais distante da realidade, diante de uma política e uma prática jurídica que caminham 

em sentido contrário. 
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À prova disto são a concentração de renda e terras, a assustadora desigualdade social 

que garante que 1% (um por cento) da população detenha a mesma quantidade de riqueza dos 

outros 99% (noventa e nove por cento) restantes da humanidade371, embora haja um corpo 

jurídico de tratados internacionais de direitos humanos que mencionem valores como 

igualdade, justiça social, saúde, dignidade, alimentação, etc. 

Neste cenário, a física e ambientalista Vandana Shiva há tempos vem denunciando o 

quadro de desigualdade e insustentabilidade deste modo de vida capitalista: 

A ganância e a apropriação do quinhão das outras pessoas de seus preciosos 

recursos planetários são a raiz dos conflitos e a raiz do terrorismo. Quando o 

presidente Bush e o primeiro-ministro Tony Blair anunciaram que o objetivo 

da guerra global ao terrorismo é a defesa do “modo de vida” norte-americano 

e europeu, eles declararam guerra ao planeta – seu petróleo, sua água, sua 

biodiversidade. Um modo de vida para os vinte por cento das pessoas do 

planeta que utilizam oitenta por cento dos seus recursos irá privar oitenta por 

cento da população de sua justa parte dos recursos e, ao fim, destruir o 

planeta372. 

 

A imposição de uma monocultura tóxica que envenena a população, a disseminação 

dos transgênicos, sem preocupação com as próximas gerações, a exploração do trabalho 

escravo, a expulsão dos agricultores de suas terras, a extinção de animais e vegetais, o 

extermínio da população indígena para expansão da fronteira agrícola, a contaminação dos 

recursos hídricos e o aumento dos casos de câncer causados por agrotóxicos, a desertificação 

de solos, o patenteamento de sementes, o suicídio de agricultores, a perda da soberania 

alimentar, entre tantos outros problemas socioambientais podem ser elencados como exemplos 

do fracasso do direito em ser instrumento de efetivação dos direitos humanos. 

O conceito de pegada ecológica (Ecological Footprint), desenvolvido por 

Wackernagel e Rees, em 1996, revela o espaço ecológico necessário para sustentar um 

determinado sistema ou modo de vida, é uma ferramenta de avaliação ambiental que calcula 

em hectares a quantidade de terra e água usadas para obtenção dos recursos consumidos e para 

absorção dos resíduos gerados, devendo ser, em regra, menor do que sua porção de superfície 

ecologicamente produtiva373. 

Os índices da pegada ecológica estão cada vez mais altos, indicando a 

insustentabilidade do modo de vida contemporâneo. A pegada ecológica brasileira é de 2,9 

                                                 
371 OXFAM. Uma economia para os 99%. Documento informativo: Relatório Davos (2017). 16 jan. 2017. 

Disponível em: https://www.oxfam.org.br/publicacoes/uma-economia-para-os-99. Acesso em: 10 abr. 2018. p. 03. 
372 SHIVA, Vandana. Guerras por água: privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 2006, p. 14. 
373 LISBOA, Cristiane Kleba; BARROS, Mirian Vizintim Fernandes. A pegada ecológica como instrumento de 

avaliação ambiental para a cidade de Londrina. Confins: Revista Franco-Brasileira de Geografia, [s. l.], v. 8, 2010, 

não paginado. 
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hectares globais por pessoa, este índice indica que se todas as pessoas do planeta consumissem 

igual a um cidadão brasileiro, seria necessário 1,6 planeta para sustentar este modo de vida, já 

a pegada mundial é de 2,7 hectares globais por habitante, sendo necessário 1,5 planeta para 

bancar este padrão, significa que a humanidade está consumindo 50% além da capacidade anual 

do planeta374. 

Os cientistas do clima já descobriram os limites planetários do crescimento econômico 

e alertam sobre um possível colapso do planeta, se certos pontos de inflexão forem 

ultrapassados375. Destarte, é preciso repensar os padrões do atual modo de produção e do estilo 

de vida da sociedade burguesa, pois o crescimento econômico não é ilimitado, ele encontra 

limites na capacidade biológica do planeta. 

Desta forma, é indispensável organizar as bases dos sistemas produtivos de forma 

sustentável e ecológica. No Brasil, a política agrícola foi definida pela Lei nº 8.171/91, 

entretanto, foi pensada para atender aos interesses do mercado, de modo que “a prioridade para 

produção não é ditada por elementos sociais, mesmo sendo utilizados dissimuladamente para 

garantir privilégios econômicos dos setores ruralistas, a despeito da distribuição da natureza”376, 

fato que mantém o Brasil na periferia da economia mundial, “fomentando um capitalismo 

dependente”377. 

Esta lei atribui ao Estado o dever de planejamento da política agrícola fundada, entre 

outros, na heterogeneidade dos estabelecimentos rurais, quanto a estrutura fundiária (art. 2º, V 

da Lei nº 8.171/91), porém, a concentração fundiária no Brasil tem aumentado, conforme o 

índice de Gini que passou de 0,856, em 1995, para 0,872, em 2006378, o que revela o alto grau 

de desigualdade no campo. 

A concentração fundiária brasileira “revela a um só tempo processos pretéritos e 

contemporâneos do modo como os recursos naturais são apropriados no Brasil”379, o que indica 

a necessidade de se pensar a proteção ambiental e a agroecologia a partir da questão fundiária. 

                                                 
374 WWF. Chegamos ao limite! 08 de agosto de 2016, data de sobrecarga da Terra. São Paulo, [2016]. 

Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/overshootday2/. Acesso 

em: 12 maio 2019. 
375 ALTVATER, Elmar. The capitalocene, or, geoengineering against capitalism’s planetary boundaries. In: 

MOORE, Jason W. (ed.). Anthropocene or capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland: 

Kairos, 2016, p. 138. 
376 LEONEL JÚNIOR, Gladstone. Direito à agroecologia: a viabilidade e os entraves de uma prática agrícola 

sustentável. Curitiba: Prismas, 2016, p. 33. 
377 Ibid., p. 33. 
378 IBGE. Censo agropecuário 2006: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Brasília: IBGE, 2009, p. 

109. 
379 Ibid., p. 109. 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/overshootday2/
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O solo para a agroecologia, conforme visto, é um ser vivo, para o direito ambiental é 

um recurso natural e para o direito agrário é mercadoria. Esta variação de concepções indica 

modos diferentes de compreensão e, consequentemente, de tratamento. Porém, o meio ambiente 

deve ser compreendido como um todo, de forma holística, sob pena de não ter sentido, nem 

efeito, algum qualquer medida que se queira adotar em seu benefício. 

O Atlas do Solo aponta oito ameaças para o solo: sobrepastoreio, mudanças climáticas 

chuva ácida e excesso de nutrientes, agricultura, fogo, poluição, introdução de espécies 

exóticas, perda de biodiversidade380. Estas ameaças atingem não só o solo, mas todo 

ecossistema. 

A agroecologia busca retirar a agricultura desta lista de ameaças ao solo e ao 

ecossistema, através de um modelo de agricultura sustentável e ecológico, indispensável para a 

proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e para a produção de alimentos 

saudáveis para a população.  

O paradigma normativista permite às pessoas crerem, dentro do capitalismo, num 

potencial transformador das normas para a construção de um mundo mais justo, inclusive na 

possibilidade de se concretizar a agroecologia como prática agrícola e social. 

Neste sentido,  

[...] o que foi forjado até hoje como juridicamente possível na atuação 

condicionada pelo positivismo, lógico-formal, estacionado na ótica liberal, 

pode ser transformado pela positividade de combate, do uso alternativo do 

direito e do pluralismo jurídico. O papel do direito é estimular a luta por essa 

sociedade que tem a agroecologia como uma nova forma de realização da 

agricultura e da reprodução da vida das pessoas. Tanto as normas 

progressistas, quanto na utilização dos diversos instrumentos jurídicos 

consistem em mecanismo importante, mesmo que ainda atuantes no 

paradigma liberal dominante381. 

 

Na legislação brasileira, encontra-se farta regulamentação jurídica atinente a 

agricultura, agroecologia e meio ambiente, havendo inclusive lei que disciplina a reforma 

agrária, que nunca foi efetivada no país. 

Logo, verifica-se que o cerne da questão não reside no direito em si, e em suas questões 

técnicas de interpretação, aplicabilidade e efetividade. A positivação de determinado assunto 

está longe de significar proteção ambiental e justiça social. 

                                                 
380 EUROPEAN COMMISSION. Global Soil Biodiversity Atlas. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2016, p. 117. 
381 LEONEL JÚNIOR, Gladstone. Direito à agroecologia: a viabilidade e os entraves de uma prática agrícola 

sustentável. Curitiba: Prismas, 2016, p. 137. 
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Realmente, o direito representa um plano de lutas, especialmente, para se travar o 

avanço do capitalismo sobre a agricultura e a privatização das sementes, por exemplo, mas não 

se pode pensar que a justiça social, a proteção ambiental e a agroecologia serão implantadas via 

jurídica, conforme será visto nos próximos capítulos. 

O quadro abaixo ilustra a existência de leis que versam sobre a agricultura nacional e 

a agroecologia. Foram selecionadas as principais leis sobre temas agroecológicos, dispostas em 

ordem cronológica. 

 

Quadro 2 – Principais leis referentes à Agricultura 

Espécie 

legislativa 

Objeto 

Lei 4.504/64 Estatuto da Terra 

Lei 6.001/73 Estatuto do Índio 

Lei 6.894/80 Fertilizantes 

Lei 6.938/81 Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei 7.802/89 Agrotóxicos 

Lei 8.171/91 Política Agrícola 

Lei 8.629/93 Reforma Agrária 

Decreto 1.775/96 Procedimento administrativo para demarcação de terras 

indígenas 

Lei 9.433/97 Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei 9.985/00 Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

Lei 10.711/03 Sistema Nacional de Sementes e Mudas 

Lei 10.831/03 Agricultura orgânica  

Decreto 4.887/03 Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

Lei 11.105/05 Política Nacional de Biossegurança 

Lei 11.326/06 Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais 

Lei 11.284/06 Gestão de Florestas Públicas 

Lei 11.346/06 Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada  

Decreto 6.040/07 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais 

Decreto 6.041/07 Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê 

Nacional de Biotecnologia 

Lei 11.952/09 Regularização fundiária das ocupações incidentes em terras 

situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal 

Lei 12.188/10 Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para 

a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o 

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER 

Decreto 7.794/12 Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.887-2003?OpenDocument
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Lei 12.651/12 Código Florestal 

Lei 12.805/13 Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

Lei 13.123/15 Acesso ao Patrimônio Genético sobre a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de 

benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade 

Lei 13.153/15 Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca 
Fonte: quadro produzido pela autora. 

 

No direito brasileiro, a agroecologia foi inicialmente tratada pela Instrução Normativa 

nº 7/99 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tratou do Sistema Orgânico 

de Produção, como uma derivação do conceito global de orgânico, o que prejudica sua 

compreensão e sua consolidação no meio jurídico382. 

Vale conferir, 

1.2 Considera-se produto da agricultura orgânica, seja "in natura" ou 

processado, todo aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária 

e industrial. O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e 

industrial abrange os denominados ecológicos, biodinâmico, natural, 

sustentável, regenerativo, biológico, agroecológico e permacultura. Para 

efeito desta Instrução considera-se produtor orgânico, tanto o produtor de 

matérias-primas como o processador das mesmas383. 

 

Este conceito engloba uma diversidade de concepções filosóficas, políticas e 

agronômicas distintas, dissolvendo a importância da agroecologia num emaranhado de 

conceitos, que embora próximos, são se confundem e possuem origens e marcos filosóficos 

distintos. 

Neste sentido,  

Esses movimentos podem ser congregados da seguinte forma: 1) agricultura 

orgânica, cujos princípios foram fundamentados entre os anos de 1925 e 1930, 

pelo inglês Sir Albert Howard; 2) agricultura biodinâmica, iniciada em 1924 

por Rudolf Steiner na Alemanha; 3) agricultura biológica, inspirada nas idéias 

do suíço Hans Peter Müller e mais tarde difundida na França por Claude 

Aubert; e 4) agricultura natural, originada no Japão a partir de 1935 a partir 

das ideias de Mokiti Okada e Masanobu Fukuoka; 5) agricultura alternativa, 

surgida no início da década de 1970, no bojo do movimento ambientalista que 

então começava a se fortalecer; 6) agricultura ecológica, iniciada no final dos 

anos 1970, introduzindo preocupações socioeconômicas em sua elaboração; 

7) permacultura, desenvolvida na Austrália por Bill Mollison, nas décadas de 

                                                 
382 VENÂNCIO, Marina Demaria. Agroecologia na instrumentalização e ecologização do direito ambiental 

no antropoceno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 94. 
383 BRASIL. Instrução Normativa nº 007, de 17 de maio de 1999. Dispõe sobre normas para a produção de 

produtos orgânicos vegetais e animais. Brasília: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 1999. 

Disponível em: http://ibd.com.br/Media/arquivo_digital/c40fe6c4-51f3-414a-9936-49ea814fd64c.pdf. Acesso 

em: 05 abr. 2019. 

http://ibd.com.br/Media/arquivo_digital/c40fe6c4-51f3-414a-9936-49ea814fd64c.pdf
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1970 e 1980; 8) agricultura regenerativa, elaborada nos EUA por Robert 

Rodale, no início da década de 1980384. 

 

A biodinâmica pensa as práticas agrícolas a partir de ciclos lunares e constelações, foi 

idealizada por Rudolf Steiner (1861-1925), que descreve “a propriedade agrícola como um 

organismo, cujos órgãos são a terra, o animal, a planta e o ser humano, que formam parte do 

cosmo inteiro”385. 

A agricultura natural, tem suas raízes no Japão, com Mokiti Okada e Masanobu 

Fukuoka, na década de 1930, e desenvolveu-se como caráter filosófico e religioso trabalhado 

na Igreja Messiânica, com inspiração do Zen-budismo, estas técnicas agrícolas preconizam a 

menor alteração possível no funcionamento do ecossistema386. 

Já agricultura biológica compreende a agricultura como um sistema biológico e busca 

manter o equilíbrio ambiental através de técnicas naturais, de modo que a “manutenção da 

fertilidade do solo e o controle de pragas e doenças são feitos pelo uso de processos e ciclos 

naturais, com um gasto somente moderado de energia e recursos, mantendo-se boa 

produtividade”387. 

O conceito de permacultura, desenvolvido por Bill Mollison e David Holmgren, 

baseia-se no uso do pensamento sistêmico e de princípios de design que proporcionam um 

sistema integrado e permanente de animais e vegetais úteis aos seres humanos388. 

Por agricultura regenerativa, entende-se o conjunto de técnicas agrícolas fundadas a 

partir dos estudos de Robert Rodale, em 1980, “consiste em promover a produção de alimentos 

saudáveis, a criação de ciclos fechados de geração de insumos a partir de resíduos e a aplicação 

no campo de práticas conservadoras da natureza”389. 

Comparando-se estes conceitos, é possível visualizar a amplitude da agroecologia em 

relação aos demais, por englobar aspectos econômicos, sociais, culturais, de modo que não é 

possível entendê-la como sinônimo de qualquer outro destes conceitos. 

A Lei nº 10.831/03 que dispõe sobre agricultura orgânica incide no mesmo equívoco 

conceitual 

                                                 
384 ASSIS, Renato Linhares. Agricultura orgânica e agroecologia: questões conceituais e processo de conversão. 

Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2005, p. 13. 
385 SILVA, Kleber Grübel da. Agroecologia: um caminho amigável de conservação da natureza e valorização da 

vida. Rio Grande: NEMA, 2008, p. 15. 
386 KHATOUNIAN, Carlos Armênio. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001, 

p. 26-27. 
387 ASSIS, op. cit. p. 16. 
388 HOLMGREN, David. Os fundamentos da permacultura. Hepburn (Austrália): Holmgren Design Services, 

2007, p. 3.  
389 FUNDAÇÃO GAIA. Agricultura regenerativa. Rio Pardo (RS): [19--?]. Disponível em: 

http://www.fgaia.org.br/regenerativa.html. Acesso em: 06 abr. 2019. 

http://www.fgaia.org.br/regenerativa.html
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§ 2o O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial 

abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, 

biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios 

estabelecidos por esta Lei390. 

 

Já as leis estaduais de Mato Grosso do Sul, Espírito Santos e da Paraíba foram as 

primeiras leis a diferenciarem os conceitos de agroecológico e orgânico, ao lado dos estados de 

Sergipe e Paraná que reconheceram a agroecologia como sistema de agricultura socialmente 

justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável391. 

Interessante destacar que a lei estadual de Sergipe (Lei nº 7.270/11) inverteu o sentido 

da lei nº 10.831/03, colocando a agroecologia como gênero, nas qual estão inseridas as outras 

técnicas e formas de produção, a saber,  

Art. 2º Considera-se sistema de produção agroecológica a proposta de 

agricultura que seja socialmente justa, economicamente viável, 

ecologicamente sustentável e que englobe formas de produção orgânica, 

biodinâmica ou outros estilos de base ecológica392. 

 

Em 2012, a presidenta Dilma Rousseff promulgou mediante decreto, possivelmente 

por não obter aprovação legislativa, a Política Nacional de Agroecologia (Decreto nº 7.794/12). 

Neste decreto, não há um conceito jurídico claro de agroecologia, embora tente fazer uma 

diferenciação entre produção de base agroecológica e produção orgânica: 

II - sistema orgânico de produção - aquele estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 

10.831, de 23 de dezembro de 2003, e outros que atendam aos princípios nela 

estabelecidos; 

III - produção de base agroecológica - aquela que busca otimizar a integração 

entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais 

recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social, 

abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a Lei nº 10.831, 

de 2003, e sua regulamentação;393 

 

A definição de sistema orgânico de produção remete às formas de produção agrícola 

em consonância com a lei nº 10.831/03, porém, como visto acima, esta lei não diferencia 

agroecologia e produção orgânica. 

                                                 
390 BRASIL. Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras 

providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.  
391 VENÂNCIO, Marina Demaria. Agroecologia na instrumentalização e ecologização do direito ambiental 

no antropoceno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 97. 
392 SERGIPE. Lei nº 7.270, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre os incentivos à implantação de Sistema 

de Produção Agroecológica pelos agricultores familiares no Estado de Sergipe e dá outras providências. Aracaju: 

Assembleia Legislativa de Sergipe. 2011. Disponível em: http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-7270-2011-

se_165460.html. Acesso em: 06 abr. 2019. 
393 BRASIL. Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. Brasília: DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm. Acesso em: 06 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.831-2003?OpenDocument
http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-7270-2011-se_165460.html
http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-7270-2011-se_165460.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm
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Ademais, a Política Nacional de Agroecologia atrela a agroecologia à agricultura 

familiar, ao eleger como diretriz a prioridade de apoio institucional para a agricultura familiar, 

o que parte da ideia de que a agroecologia é para produção em pequena escala. 

Art. 3º São diretrizes da PNAPO: 

IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e 

consumo de alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e 

ambiental da agricultura e do extrativismo florestal, e priorizem o apoio 

institucional aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 2006;394 

 

Esta situação é mais clara na lei estadual do Espírito Santo - Lei nº 9.616/11 – que na 

própria definição de agroecologia já indica como sistema destinado à agricultura familiar, 

conforme quadro abaixo.  

Assim, percebe-se que sob a perspectiva legal a agricultura agroecológica não é 

direcionada como contraposição ao agronegócio e seu modelo industrial de agricultura, o que 

se comprova com a diferença entre a quantidade de recursos destinados, por exemplo, o Plano 

Safra 2018/2019 destinou R$194,4 bilhões para a agricultura empresarial e R$31 bilhões para 

a agricultura familiar395. 

No âmbito dos Estados, a agroecologia é tratada através de políticas estaduais de 

fomento à produção agroecológica ou de forma indireta como medida para se alcançar outros 

objetivos, como, por exemplo, o combate à seca e à desertificação, também é prevista dentro 

de outras políticas, como alimentação escolar ou incentivo à agricultura familiar. 

Em levantamento feito nos sites das Assembleias Legislativas usando as palavras 

“agroecologia” e “agroecológica” foram encontradas 16 (dezesseis) leis estaduais sobre política 

estadual de agroecologia, 3 (três) Estados ainda estão com projeto de lei e 8 (oito) não possuem 

nem lei, nem projeto de lei. 

 

Quadro 3 – Leis Estaduais de Políticas Agroecológicas 

Estado Lei Conceito de Agroecologia 

Acre - Nada encontrado. 

Alagoas Lei 

8.041/18 

Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei considera-se:  

II – Agroecologia: ciência ou área do conhecimento 

transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada 

em conceitos, princípios e metodologias, visando ao 

desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva, 

                                                 
394 BRASIL. Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. Brasília: DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm. Acesso em: 06 abr. 2019. 
395 DALFERT, Marilucia. Conheça as mudanças do Plano Safra 2018/2019. Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA). Brasília, [2017]. Disponível em: https://www.cnabrasil.org.br/conheca-as-mudancas-

do-plano-safra-2018-2019. Acesso em: 06 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Acre/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Alagoas/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm
https://www.cnabrasil.org.br/conheca-as-mudancas-do-plano-safra-2018-2019
https://www.cnabrasil.org.br/conheca-as-mudancas-do-plano-safra-2018-2019
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equilíbrio ecológico, equidade social e uso e conservação da 

biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio da 

articulação entre conhecimento técnico-cientifico, saberes e 

fazeres ancestrais e culturas populares e tradicionais, com foco 

na sustentabilidade; 

Amapá - Projeto de lei 0164/16-AL, Deputado Paulo Lemos (PSOL/AP) 

Amazonas Lei 

4.581/18 

Art. 3º Para fins desta Lei, entende-se por: 

I - agroecologia: concerne ao campo do conhecimento 

transdisciplinar que trata do manejo dos agroecossistemas e das 

relações humanas para promover o equilíbrio ecológico, a 

valorização da sociobiodiversidade local, a otimização e a 

manutenção da capacidade produtiva, a eficiência econômica, a 

equidade social e a soberania alimentar e nutricional, por meio 

da integração de conhecimentos técnico-científicos, 

tradicionais e populares, de práticas de base ecológica, e de 

sistemas agroalimentares holísticos e complexos; 

Bahia - Projeto de Lei 21.916/16, Deputado Marcelino Galo 

(PT/BA) 

Ceará Lei 

15.001/11 

Art. 1º Fica estabelecido como Sistema de Produção 

Agroecológico - SPA, todo e qualquer método que adote 

técnicas específicas mediante a utilização do uso dos recursos 

naturais disponíveis, tendo a sustentabilidade econômica e 

ecológica respeitadas, empregando métodos naturais e 

biológicos em contraposição ao uso de matérias sintéticas, 

eliminando a utilização de defensivos e fertilizantes químicos, 

com intuito de proteger o meio ambiente, cumprindo todas as 

normas vigentes, visando o desenvolvimento do semiárido, a 

melhora de pequenos e médios produtores rurais, o 

fortalecimento da Agricultura Familiar e a implantação da 

permacultura e policultura no Estado do Ceará, com base na Lei 

Federal nº. 10.831 de 23 de dezembro de 2003. 

Parágrafo único. A Administração Pública do Estado poderá 

promover a incrementação de programas para o incentivo do 

cultivo da agricultura agroecológica, familiar, policultura e 

permacultura visando o desenvolvimento socioeconômico do 

Estado do Ceará, promovendo uma melhor distribuição de 

renda. 

Distrito 

Federal 

Lei 

5.801/17 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

I - agroecologia: o campo do conhecimento transdisciplinar que 

estuda os agroecossistemas, visando ao desenvolvimento das 

relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, 

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da 

biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio da 

articulação entre conhecimento técnico-científico, práticas 

sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais; 

Espírito 

Santo 

Lei 

9.616/11 

Art. 1º Define-se como agroecologia, um sistema de produção 

agrícola alternativa que busca a sustentabilidade da agricultura 

familiar resgatando práticas que permitam ao pequeno 

agricultor produzir sem depender de insumos industriais. 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amapa/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amazonas/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Ceara/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/DistritoFederal/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/DistritoFederal/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/EspiritoSanto/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/EspiritoSanto/
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Parágrafo único. A agroecologia engloba princípios ecológicos 

básicos para estudar, planejar e manejar sistemas agrícolas que, 

ao mesmo tempo, sejam produtivos, economicamente viáveis, 

preservem o meio ambiente e sejam socialmente justos. 

Goiás Lei 

19.222/16 

Art. 3º Define-se como agroecologia um sistema de produção 

agrícola alternativa que busca sustentabilidade da agricultura 

familiar, resgatando práticas que permitam ao agricultor 

familiar produzir sem depender de insumos industriais. 

Parágrafo único. A agroecologia engloba princípios ecológicos 

básicos para estudar, planejar e manejar sistemas agrícolas que, 

ao mesmo tempo, sejam produtivos, economicamente viáveis, 

preservem o meio ambiente e sejam socialmente justos. 

Maranhão Lei 

10.986/18 

Art. 2º Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I - Agroecologia: ciência ou campo do conhecimento 

transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada 

em conceitos, princípios e metodologias, visando o 

desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva, 

equilíbrio ecológico, equidade social, respeitando os modos de 

vida, uso e conservação da biodiversidade e dos demais bens 

naturais por meio da articulação entre conhecimento técnico-

cientifico, saberes e fazeres ancestrais e culturas populares e 

tradicionais, com foco na sustentabilidade; 

Mato Grosso - Nada encontrado. 

Mato Grosso 

do Sul 

Lei 

5.279/18 

Art. 3º Para fins desta Lei, considera-se: 

II - agroecologia: ciência ou campo do conhecimento 

transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada 

em conceitos, princípios e metodologias, visando ao 

desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva, 

equilíbrio ecológico, equidade social e uso e conservação da 

biodiversidade e dos demais bens naturais por meio da 

articulação entre conhecimento técnico-científico, saberes e 

fazeres ancestrais e culturas populares e tradicionais, com foco 

na sustentabilidade; 

Minas Gerais Lei 

21.146/16 

Art. 1º. Parágrafo Único. Para os fins desta Lei, agroecologia 

compreende o campo do conhecimento transdisciplinar que 

estuda os agroecossistemas, visando ao desenvolvimento das 

relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, 

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da 

biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio da 

articulação entre conhecimento técnico-científico, práticas 

sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais. 

Pará - Nada encontrado. 

Paraíba Lei 

9.360/11 

Art. 1° Define-se como agroecologia um sistema de produção 

agrícola, alternativa, que busca a sustentabilidade da agricultura 

familiar, resgatando práticas que permitam ao pequeno 

agricultor produzir sem depender de insumos industriais.  

Parágrafo único. A agroecologia engloba princípios ecológicos 

básicos para estudar, planejar e manejar sistemas agrícolas que, 

ao mesmo tempo, sejam produtivos, economicamente viáveis, 

preservem o meio ambiente e sejam socialmente justos. 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Goias/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Maranhao/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrosso/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MinasGerais/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Para/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Paraiba/
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Paraná Lei 

17.190/12 

Art. 2º. Considera-se sistema de produção agroecológica a 

proposta de agricultura que seja socialmente justa, 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e que 

englobe formas de produção orgânica, biodinâmica ou outros 

estilos de base ecológica estabelecidos na Lei Federal nº 

10.831/2003. 

Pernambuco - Não há lei específica. 

Piauí - Nada encontrado. 

Rio de 

Janeiro 

- Projeto de lei 2746/17, deputado Figueiredo (PROS/RJ) 

Rio Grande 

do Norte 

Lei 

14.486/14 

Art. 3.º Para fins desta Lei, considera-se: 

II - agroecologia: sistema agrícola de base ecológica, fundado 

em estratégias produtivas diversificadas e complexas, que se 

utilizam de práticas e manejos de recursos naturais de maneira 

ecologicamente sustentável; caracterizando-se pela não 

utilização de agrotóxicos e pela utilização de práticas, 

tecnologias e insumos que não causam impactos ambientais, 

nos termos da Lei Federal n.º 10.831 de 23 de dezembro de 

2003; 

Rio Grande 

do Sul 

Lei 

14.486/14 

Art. 3.º Para fins desta Lei, considera-se: 

II - agroecologia: sistema agrícola de base ecológica, fundado 

em estratégias produtivas diversificadas e complexas, que se 

utilizam de práticas e manejos de recursos naturais de maneira 

ecologicamente sustentável; caracterizando-se pela não 

utilização de agrotóxicos e pela utilização de práticas, 

tecnologias e insumos que não causam impactos ambientais, 

nos termos da Lei Federal n.º 10.831 de 23 de dezembro de 

2003 

Rondônia Lei 

2.588/11 

Art. 2º. O Programa Estadual de Agroecologia e Incentivo à 

Agricultura Orgânica terá execução por meio da SEAGRI, com 

apoio das demais Secretarias de Estado e dos segmentos 

produtivo do Estado de Rondônia e buscará os seguintes 

resultados: 

I – disseminar cultura da agricultura orgânica, com a 

demonstração dos benefícios para o meio ambiente, assim como 

para os fornecedores e consumidores de alimentos saudáveis e 

ecologicamente corretos; 

II – estimular a substituição progressiva do uso do agrotóxico 

para agricultura orgânica; 

III – difundir informações técnicas relacionadas à produção 

agroecológica; 

IV – apoiar a formação, capacitação e desenvolvimento 

permanente de grupos de famílias agricultoras, visando à 

melhoria da qualidade de vida e o aumento da renda familiar, 

através da prática de uma agricultura ecologicamente 

sustentável;  

V – apoiar pesquisa participativa nas entidades de apoio, 

valorizando as experiências locais e o saber dos agricultores; 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Parana/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Pernambuco/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Piaui/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RiodeJaneiro/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RiodeJaneiro/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoNorte/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoNorte/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Rondonia/


132 

VI – incentivar a certificação e o crescimento do mercado de 

produtos orgânicos, com a simplificação do processo de 

comercialização da produção orgânica; e 

VII – criar selo estadual orgânico para os produtos in natura e 

processados de origem animal e vegetal. 

Roraima - Nada encontrado. 

Santa 

Catarina 

- Lei revogada. 

São Paulo Lei 

16.684/18 

Artigo 2º - Para os fins desta lei, compreende-se: 

I - agroecologia: campo do conhecimento transdisciplinar que 

estuda os agroecossistemas, visando ao desenvolvimento 

equilibrado das relações entre capacidade produtiva, equilíbrio 

ecológico, eficiência econômica, equidade social e uso e 

conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais, por 

meio da articulação entre conhecimento técnico-científico, 

práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e 

tradicionais; 

Sergipe Lei 

7.270/11 

Art. 2º Considera-se sistema de produção agroecológica a 

proposta de agricultura que seja socialmente justa, 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e que 

englobe formas de produção orgânica, biodinâmica ou outros 

estilos de base ecológica. 

Tocantins - Nada encontrado. 
Fonte: quadro produzido pela autora. 

 

No quadro acima, pode-se perceber que na conceituação de agroecologia 5 (cinco) 

Estados - CE, ES, GO, RN, PB - atrelam a agroecologia à agricultura familiar, o que reduz sua 

abrangência e seu potencial transformador. Também, impende consignar que não significa que 

os demais Estado que não fizeram esta conceituação não a restrinja ao plano familiar. 

Também é possível verificar que 6 (seis) Estados - ES, CE, GO, PB, RS, RO - não 

distinguem agroecologia e agricultura orgânica, o que mostra uma atuação mais restrita da 

agroecologia. 

O caso do Acre merece destaque por refletir o processo de desestruturação das políticas 

agroecológicas, pelo qual o Brasil vem passando, o Acre, em 2015, criou a Secretaria de Estado 

de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF), com a finalidade de fomentar a 

agricultura rural familiar e a construção do desenvolvimento rural-florestal com base nos 

princípios da agroecologia e do manejo florestal396. Contudo, a nova configuração política do 

Estado, com base conservadora, no início de 2019, fundiu esta secretaria com a Secretaria de 

                                                 
396 ACRE. Lei Complementar nº 314, de 29 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a estrutura administrativa, 

política e operacional do Poder Executivo do Estado. Assembleia Legislativa do Acre, 2015. Disponível em: 

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2016/02/LeiComp314.pdf. Acesso em: 12 maio 2019. 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Roraima/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SantaCatarina/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SantaCatarina/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SaoPaulo/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Sergipe/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Tocantins/
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2016/02/LeiComp314.pdf
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Estado de Agropecuária, passando a se chamar Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio 

(SEPA)397, mostrando a quem as políticas serão direcionadas. 

Na Bahia, ainda não há uma política estadual de agroecologia, mas a agroecologia é 

destacada na Política Estadual de Convivência com o Semiárido, a qual arrola a agricultura 

sustentável e agroecológica como princípio normativo e conceitua agroecologia como 

“disciplina que fornece os princípios ecológicos para estudar, desenhar e manejar 

agroecossistemas culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis”398. 

Em Pernambuco, embora não haja lei específica para instituir uma política estadual de 

agroecologia, existe uma Comissão Estadual para o desenvolvimento do Plano de Agroecologia 

e Produção Orgânica do Estado, e, em 2018, a Assembleia Legislativa criou uma comissão 

especial para incentivar o desenvolvimento de um plano estadual de agroecologia e produção 

orgânica399. Mas a agroecologia é tratada como objetivo da Política Estadual de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, porém, direcionada à agricultura familiar e 

demais arranjos produtivos400. 

A importância de se definir um conceito jurídico correto e adequado de agroecologia 

serve para explicitar sua finalidade e objetivos, conforme descrito no capítulo 2, possibilitando 

também a organização e operacionalização de políticas públicas não apenas para a agricultura 

familiar, mas com uma abrangência nacional na macropolítica. 

Alguns Estados, como Goiás, Alagoas, Mato Grosso e outros, utilizam-se do 

zoneamento agroecológico, trata-se de um “modelo de organização espacial de um território, 

que visa o uso eficiente de suas paisagens produtivas”401. 

Neste sentido, o decreto nº 6.961/09 ao dispor sobre o zoneamento agroecológico da 

cana-de-açúcar, elencou como objetivo geral a expansão da produção de etanol e açúcar no 

                                                 
397 ACRE. Lei Complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a estrutura administrativa, 

política e operacional do Poder Executivo do Estado. Assembleia Legislativa do Acre, 2018. Disponível em: 

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2019/04/LeiComp355.pdf. Acesso em: 12 maio 2019. 
398 BAHIA. Lei nº 13.572, de 30 de agosto de 2016. Institui a Política Estadual de Convivência com o Semiárido 

e o Sistema Estadual de Convivência com o Semiárido e dá outras providências. Assembleia Legislativa do Estado, 

2016. Disponível em: http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-13572-de-30-de-agosto-de-2016. 

Acesso em: 12 maio 2019. 
399 PERNAMBUCO. Ato Administrativo Parlamentar nº 994/2018. Assembleia Legislativa de Pernambuco. 13 

dez. 2018. Cria uma Comissão Especial que tem como objetivo incentivar ao desenvolvimento da política e Plano 

Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Disponível em: 

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=41321&tipo=. Acesso em: 12 maio 2019. 
400 PERNAMBUCO. Lei nº 14.091, de 17 de junho de 2010. Institui a Política Estadual de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, e dá outras providências. Assembleia Legislativa de Pernambuco, 

2010. Disponível em: http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=1145&tipo=. Acesso em: 12 maio 2019. 
401 SÁNCHEZ, Roberto O. Zoneamento agroecológico: objetivos, conceitos centrais e aspectos metodológicos. 

Cuiabá: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon, 1989, p. 11. 

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2019/04/LeiComp355.pdf
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-13572-de-30-de-agosto-de-2016
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=41321&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=1145&tipo=
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território brasileiro402. Percebe-se que o termo “agroecológico” usado como adjetivo do 

zoneamento não tem relação com agroecologia, até porque esta não pactua com o latifúndio 

monocultor. 

A concepção jurídica de agroecologia, além de ser destinada basicamente à agricultura 

familiar, não a entende como política de Estado, mas meramente como política de governo, a 

exemplo, do que ocorreu em Santa Catarina, cuja lei que veiculou a Política Estadual de 

Incentivo à Produção Agroecológica foi declarada inconstitucional por vício de forma. 

Neste sentido,  

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n. 11.634/00. Vício formal. 

Lei de origem parlamentar, que determina a criação de fundo de 

desenvolvimento rural, visando a abertura de linha de crédito para o incentivo 

à produção agroecológica. Matéria privativa do governador do estado. Lei que 

envolve política de gastos públicos e destinação da receita orçamentária. 

Violação ao princípio da separação dos Três Poderes. Afronta aos arts. 32 e 

50, inc. III, da Constituição do Estado de Santa Catarina. "Um projeto 

resultante de iniciativa inconstitucional sofre de um pecado original, que a 

sanção não tem a virtude de apagar, até porque, a par das razões jurídicas, 

militam os fortes motivos políticos que determinaram a exclusividade da 

iniciativa presidencial, cujo afastamento poderia conduzir a situações de 

intolerável pressão sobre o Executivo." (Marcelo Caetano). 

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA403. 

 

No presente caso, a lei estadual catarinense nº 11.634/00 foi declarada inconstitucional 

por abrir uma linha de crédito específica subsidiada pelo Fundo de Desenvolvimento Rural, 

vale conferir o texto legal que originou a inconstitucionalidade de toda a lei: 

Art. 2º. A Política Estadual de Incentivo à Produção Agroecológica, 

coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da 

Agricultura, visa: 

[...] 

VI - desburocratizar, descentralizar e democratizar o acesso a uma linha de 

crédito própria e subsidiada no Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR - e 

de outras fontes de recursos orçamentários, com carência, taxas, juros 

subsidiados e prazos de pagamentos adequados;404 

 

                                                 
402 BRASIL. Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009. Aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-

açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações de 

financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento. Brasília-DF: Presidência da República, 2009. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6961.htm. Acesso em: 06 

abr. 2019. 
403 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Processo nº 2001.013807-7. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Órgão Especial. Relator Genésio Nolli. Florianópolis. 18 de dezembro de 2002. 

Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora. Acesso em: 06 abr. 2019. 
404 BRASIL. Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. Brasília: DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm. Acesso em: 06 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6961.htm
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm
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Não parece que o sentido da lei seja o de criar um fundo específico, mas sim colocar 

este como meta a ser alcançada pela Política Estadual de Incentivo à Produção Agroecológica, 

o que poderia futuramente ser feito por lei de iniciativa do Poder Executivo. Contudo, embora 

a inconstitucionalidade ventilada recaísse apenas sobre o aludido dispositivo, toda a lei foi 

declarada inconstitucional e posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 656/15, que 

revoga diversas leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio 

Tribunal de Justiça Catarinense.  

A Política Nacional de Agroecologia estabelece Comissão Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica (CNAPO), com participação paritária entre representante do governo e da 

sociedade civil, para desempenhar as seguintes atribuições: promover a participação da 

sociedade na elaboração da Política Nacional e do Plano Nacional de Agroecologia, constituir 

subcomissões para ajudar no processo de tomada de decisão, propor diretrizes, objetivos, 

instrumentos e prioridades do Plano Nacional de Agroecologia e dialogar com governo federal 

e estadual e organizações não governamentais para implementação da Política 

Agroecológica405. 

A organização da estrutura da Política Nacional de Agroecologia se baseia no princípio 

democrático da participação, o que é louvável, contudo, seu sucesso ou insucesso não depende 

de sua previsão legal, mas sim do compromisso político com a pauta agroecológica, ou seja, 

consiste mais numa questão política do que jurídica. 

Aliás, independentemente da quantidade e qualidade das leis existentes no país sobre 

agroecologia e produção orgânica, o Brasil está entre os países que mais usam agrotóxicos, 

inclusive agrotóxicos proibidos em outros países, cerca de 20% a 30% dos agrotóxicos usados 

nos três principais cultivos brasileiros – soja, café e citros - são proibidos na União Europeia406. 

A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2016, a redução dos 

orçamentos para o Programa Nacional de Agricultura Familiar e de outros programas sociais, 

tais como o Programa Nacional de Reforma Agrária indicam o conflito existente entre 

agroecologia e agronegócio, o qual não se resolve, simplesmente, com a edição de mais leis.  

A própria promulgação de leis agroecológicas e de incentivo à agricultura familiar é 

fruto de movimentos sociais para o campo que se uniram sob a bandeira agroecológica407, o que 

                                                 
405 BRASIL. Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. Brasília: DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm. Acesso em: 06 abr. 2019. 
406 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. 

São Paulo: FFLCH/USP, 2017, p. 46. 
407 VENÂNCIO, Marina Demaria. Agroecologia na instrumentalização e ecologização do direito ambiental 

no antropoceno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 143. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm
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mostra a essência política da agroecologia. Assim, seu campo de atuação é essencialmente 

político e mediatamente jurídico. 

Neste sentido, 

Assim, vislumbra-se na agroecologia um ponto de partida para uma 

transformação dos sistemas alimentares, uma vez que esta cumpre o propósito 

de questionar radicalmente os postulados impostos pela agricultura industrial 

e a sua racionalidade mercadológica, linear e predatória; enfrentando 

sistematicamente as questões éticas, culturais, sociais e ecológicas que 

permeiam o tópico da alimentação, reconectando o homem e o Direito, com a 

própria natureza408. 

 

Estas leis sobre agroecologia colocam no mesmo plano normativo a reforma agrária, 

a agroecologia, os fertilizantes, os agrotóxicos, a terra, a água e as sementes como mercadorias, 

regidas pela lógica da troca e da acumulação de capital, embora sua finalidade seja a proteção 

dos recursos naturais e da dignidade humana, elas não têm força para se contraporem à 

mercantilização da natureza e todas suas consequências deletérias. 

Por esta razão, a água, a terra e as sementes são tratadas como mercadorias, dotadas 

de preço, restritas somente a quem possa pagar por elas, significando a mercantilização da 

própria vida, com alto risco à sobrevivência daqueles que não podem arcar com os custos destes 

recursos naturais. 

A permanência dos seres humanos e não humanos na Terra encontra-se 

ameaçada pela escassez da água provocada por deliberações humanas. 

Realmente são necessárias medidas urgentes para manter os estoques dos 

recursos hídricos para gerações presentes e futuras, o que não justifica a 

transformação da água em commodity, uma vez que a mercantilização da água 

significa mercantilização da vida, e a vida é um bem fora do mercado409. 

 

Embora a água seja indispensável à vida e ao equilíbrio ecológico, garantida em 

diversas leis e tratados internacionais de direitos humanos, estima-se que três em cada dez 

pessoas não tem acesso à água potável e três em cada cinco pessoas não tem aceso a saneamento 

básico410. 

Não se trata, porém, de certo ou errado, fé ou descrença, mas de paradigmas e métodos 

distintos, que conduzem a análises e projetos distintos, que compreendem o direito a partir de 

uma esfera puramente abstrata e outros a partir de uma realidade concreta. 

                                                 
408 VENÂNCIO, Marina Demaria. Agroecologia na instrumentalização e ecologização do direito ambiental 

no antropoceno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 38. 
409 VALADÃO, Maristela Aparecida de Oliveira. A (in)compatibilidade da privatização dos recursos hídricos com 

o direito fundamental humano de acesso à água. Revista Brasileira de Direito, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 261-283, 2013, 

p. 272. 
410 WHO; UNICEF. Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines. 

Switzerland: WHO Library, 2017, p. 3-4. 
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Compreender a agroecologia sob a perspectiva normativista, além da diferença 

conceitual e paradigmática, coloca a questão num ponto final, cujo ápice é a consagração 

legislativa dos anseios populares e o resto é discussão de técnica jurídica para implementação 

e efetivação de direitos no Poder Judiciário. 

De modo diverso, uma perspectiva calcada no materialismo-histórico-dialético coloca 

a agroecologia como ponto inicial para transformação estrutural da sociedade e a redefinição 

do direito agroecológico, pois um direito capitalista não tem como realizar uma transformação 

social não capitalista. 

A agroecologia na sua dimensão conceitual maior – prática agrícola sustentável, 

conhecimento científico e movimentos sociais de transformação – assume uma prática não 

capitalista, logo, ao ser regulada por um direito capitalista, encontrará neste o seu próprio 

limitador. 

Destarte, assim, como a agroecologia coloca em xeque as bases do conhecimento 

científico agronômico tradicional, ela também deve apresentar os mesmos questionamentos ao 

Direito e também negar este direito normativista e capitalista, da mesma forma que nega a 

agronomia capitalista. 

 

3.2 DIREITO NA PERSPECTIVA MARXIANA 

 

Assim, como a questão ambiental e ecológica, Marx não enfrentou diretamente a 

questão do direito em seus trabalhos, contudo, “deixou bases sólidas para a consolidação de 

uma teoria do direito marxista”411, em sua obra há fartos elementos que possibilitam a 

construção de uma teoria crítica do direito, que, ainda hoje, está em fase embrionária412.  

Cumpre esclarecer que não se fala em um teoria do direito marxista, como o 

reconhecimento do direito marxista, mas sim como uma crítica marxista ao direito.  

Assim, “é questionável o objetivo de construir uma teoria geral do direito marxista, 

quando na verdade a teoria marxiana sobre o direito é o antinormativismo. Não caberia, 

portanto, a construção de uma teoria geral, mas uma teoria marxista do antidireito”413. 

                                                 
411 PEREIRA, Luiz Ismael. Adorno e o direito: para uma crítica do capitalismo e dos sujeito de direito. São Paulo: 

Ideias & Letras, 2018, p. 35. 
412 PEREIRA, Francisco. Karl Marx e o direito: elementos para uma crítica marxista do direito. Salvador: 

LeMarx, 2015, p. 28. 
413 RIBAS, Luiz Otávio. Para uma teoria marxista do antidireito. Revista InSURgência, Brasília, ano 2, v. 2, n. 

1, p. 375-403, 2016, p. 383. 
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Um dos grandes nomes a dar continuidade ao estudo do direito sob o método proposto 

por Marx foi o jurista soviético Evguiéni Pachukanis, em sua obra Teoria Geral do Direito e 

Marxismo, publicada em Moscou em 1924. 

O direito a partir de Marx e de Pachukanis é compreendido como uma especificidade 

do capitalismo, como uma forma jurídica decorrente da forma mercantil, consubstanciada nas 

relações de troca entre os proprietários de mercadorias, que se realizam através do contrato 

(acordo de vontades). 

Pachukanis desenvolve de forma profunda e refinada a teoria do direito a partir das 

concepções iniciais desenhadas por Marx:  

As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas 

pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os 

possuidores de mercadorias. Elas são coisas e, por isso, não podem impor 

resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à 

violência; em outras palavras, pode tomá-las à força. Para relacionar essas 

coisas umas com as outras como mercadorias, seus guardiões têm de 

estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside 

nessas coisas e que agir de modo tal que um só pode se apropriar da 

mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em concordância com a 

vontade do outro, portanto, por meio de um ato de vontade comum a ambos. 

Eles têm, portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. 

Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente 

desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, na qual se reflete a relação 

econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria 

relação econômica. Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como 

representantes da mercadoria e, por conseguinte, como possuidoras de 

mercadorias414. 
 

A análise pachukaniana do direito é feita metodicamente, construindo o conhecimento 

científico a partir do simples para o complexo, como forma de se compreender a totalidade 

concreta, de modo que questões como Estado e sociedade devem ser o ponto final do estudo (e 

não o início), especialmente, por considerar que os conceitos das ciências sociais são temporais, 

isto é, dependentes do momento e do espaço histórico, o que se aplica perfeitamente ao 

direito415. 

A teoria do direito em Marx  

[...] passa, necessariamente, pela crítica da dominação do capital sobre o 

trabalho e das instituições jurídicas que estruturam o processo de exploração 

capitalista, com “suas verdades e princípios eternos, permanentes e 

imutáveis”, que, para a teoria do direito hegemônica, pairam acima dos 

condicionamentos socioeconômicos e da luta de classes. Para o marxismo, não 

existem verdades absolutas, incontestáveis ou eternas, dadas de uma vez por 

                                                 
414 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2013, p. 159. 
415 PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 81, 82. 
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todas, que não passem pelo crivo da historicidade. A mutabilidade, a 

contradição e a historicidade fazem parte da essência do método dialético416. 

 

De igual modo, Pachukanis parte do direito como um dado específico da realidade do 

capitalismo, assim, ele “verifica que a forma mercantil equivale à forma jurídica, e a razão de 

uma é a própria razão da outra, tomada de modo reflexo”417. 

Já a dogmática jurídica tradicional “começa de repente com o resultado pronto, com 

normas abstratas, com as quais o Estado, por assim, dizer, preenche todos os espaços sociais, 

atribuindo características jurídicas a todas as condutas ai existentes”418, deste modo, ela parte 

das normas para a vida social, realizando o movimento do abstrato para o concreto. 

Diferentemente da visão normativista, para a qual o direito é ponto de início para a 

definição das relações sociais, na visão pachukaniana e pelo método marxista do materialismo 

histórico, o direito deve ser o ponto final, isto é, produto das relações sociais (mercantis). 

A adoção do método do materialismo histórico possibilita uma análise da totalidade, 

permitindo a compreensão completa do fenômeno social, abrindo espaço para o “princípio 

revolucionário da ciência” do qual a totalidade é portadora419. 

A compreensão da totalidade, desmitifica o direito, retira-o da abstração, desvela suas 

finalidades e seus limites, sua história. 

[...] o direito, considerado em suas determinações gerais, como forma, não 

existe somente na cabeça e nas teorias dos juristas especialistas. Ele tem, 

paralelamente, uma história real, que se desenvolve não como um sistema de 

ideias, mas como um sistema específico de relações, no qual as pessoas entram 

não porque o escolheram conscientemente, mas porque foram compelidas 

pelas condições de produção420. 

 

Assim, o direito precisa ser compreendido a partir de sua base material, e não como 

um sistema puramente abstrato de normas, a fim de que seu papel social seja bem entendido 

pela sociedade, sem a ilusão sobre seus limites e possibilidades, pois como já advertira Marx a 

revolução não ocorrerá por intermédio do direito. 

O direito, enquanto forma jurídica, é reflexo da forma mercadoria, e sua função está 

em garantir a circulação de mercadorias, através das trocas entre seus proprietários, realizadas 

pelos contratos, acordo de vontades entre os proprietários. 

Assim,  

                                                 
416 PEREIRA, Francisco. Karl Marx e o direito: elementos para uma crítica marxista do direito. Salvador: 

LeMarx, 2015, p. 31. 
417 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 469. 
418 PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 104. 
419 LUCKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 106. 
420 PACHUKANIS, op. cit., p. 83. 
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O direito como um fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na norma 

nem na regra, seja ela escrita ou não. A norma como tal, ou seja, o conteúdo 

lógico, ou deriva diretamente de uma relação já existente ou, se é dada na 

forma de uma lei do Estado, representa um sintoma por meio do qual é 

possível prever com certa probabilidade o surgimento em um futuro próximo 

das relações correspondentes. Mas, para afirmar a existência objetiva do 

direito, não basta conhecer seu conteúdo normativo, é necessário, antes, saber 

se o conteúdo normativo tem lugar na vida, ou seja, nas relações sociais421. 

 

Na obra Crítica ao Programa de Gotha (1875), Marx se detém um pouco mais sobre 

a análise do direito, descrevendo-o como o direito burguês em que todos têm direitos iguais, 

porém, destaca que esta igualdade só se dá pela adoção da mesma medida: o trabalho. Porém, 

esta medida só vale para produtores, tendo em vista que para trabalhadores, embora trabalhem 

em quantidade, intensidade e outros critérios distintos são todos tratados de forma igual, ou 

seja, tratam os desiguais de forma igual. Este é o direito burguês, um direito desigual aos iguais. 

Logo, conclui da seguinte forma: 

[...] O direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento 

cultural, por ela condicionado, da sociedade. Numa fase superior da sociedade 

comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos 

indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho 

intelectual e manual. Quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de 

vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital. Quando, juntamente com 

o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas 

também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em 

abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser 

plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira: “De cada 

um segundo suas capacidades, à cada um segundo suas necessidades!”422. 

 

O papel do direito serve a garantir as trocas equivalentes e a dinâmica do capital, não 

está preocupado com justiça ou igualdade, os trabalhos mais díspares são remunerados de forma 

igual; a igualdade dos burgueses não é a igualdade dos proletários, assim, como as condições 

de vida não são iguais.  

Embora os juristas estejam convencidos de que a norma cria a relação jurídica, as 

normas estão mais no domínio da abstração literária do que da realidade, sendo que só adquirem 

sentido e significação a partir das relações sociais objetivas423. 

O direito é “relação social real, concreta e histórica e suas categorias fundamentais são 

expressão, por mais deformadas, mistificadas, parciais e incompletas que sejam, dessa realidade 

objetiva, historicamente determinada, que é a sociedade burguesa”424. 
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Enquanto a filosofia do direito burguesa define a relação jurídica como a relação entre 

vontades das pessoas em geral, a filosofia pachukaniana destaca que a relação jurídica é uma 

relação social decorrente da relação entre proprietários de mercadorias. 

Neste sentido,  

[...] Pachukanis procura identificar a relação social específica que se exprime 

na forma jurídica. Como já observamos, essa relação social deve ser 

encontrada na esfera da circulação mercantil, ali onde os sujeitos-proprietários 

estabelecem relações mútuas de troca de equivalente. A relação social da qual 

a forma jurídica é o “reflexo” é, assim, a relação dos proprietários de 

mercadorias entre si425. 

 

As relações mercantis definem as balizas das relações jurídicas, por exemplo, o direito 

privado tem como base a propriedade privada, acima destas cabem as mais diversas 

elucubrações jurídicas, desde que não cause nenhum risco à propriedade privada, o que explica 

a definição de uma política agrícola voltada para o mercado e agronegócio e não para a 

agroecologia, já que para esta o direito se apresenta como limitador, já que ele tem como base 

a troca mercantil e a propriedade privada. 

A relação jurídica não é puramente normativa e abstrata, mas sim produto do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, de modo que as categorias jurídicas são 

expressões da sociedade burguesa produtora de mercadorias, definido socialmente num 

ambiente marcado pela contradição de interesses vigentes em determinando espaço-tempo e 

estando longe de ser categorias universais do pensamento426. 

Nas palavras de Márcio Bilharinho Naves, 

O direito é imediatamente determinado pelo processo de troca mercantil, mas, 

considerando que a esfera da circulação é estruturada segundo as exigências 

das relações de produção capitalista, o direito também experimenta essa 

mesma determinação, mas de modo “mediado”, “em última instância”. Ou 

seja, a existência da forma jurídica depende do surgimento de uma esfera de 

circulação que só o modo de produção capitalista pode constituir. Se a 

mercadoria é um produto típico da sociedade burguesa, isto é, das relações de 

produção específicas dessa sociedade, o direito também pode ser entendido 

como o resultado, em última instância, dessas mesmas relações de 

produção427. 

 

Essa relação social que caracteriza o direito cujo elemento nuclear é a mercadoria é 

exteriorizada pelo contrato como o vínculo que une os possuidores de mercadorias através da 

vontade. 
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O método do materialismo histórico dialético descreve a sucessão de formações 

econômico-sociais na história da humanidade, chamadas de modo de produção, em que o 

trabalho humano assume papel central no bojo destas formações, seja para a configuração de 

relações sociais, seja na definição da relação entre seres humanos e natureza. 

Para Engels, o desenvolvimento da mão, da linguagem e do cérebro possibilitou aos 

seres humanos, enquanto indivíduos e sociedade, a execução de tarefas cada vez mais 

complexas, desde a caça e pesca, passando pela agricultura, até a tecelagem, navegação e 

indústria. Estas tarefas, consideradas trabalho, permitiram o desenvolvimento do comércio, das 

artes, da ciência e do Estado428. 

Neste sentido,  

O trabalho, para o marxismo, é o fundamento do ser social, por meio do qual 

os homens efetuam o intercâmbio com a natureza e dela extrai os bens de 

subsistência e de produção, necessários à existência social. Nesse processo, os 

homens estabelecem relações sociais de produção, historicamente 

determinadas, que correspondem a um determinado nível de desenvolvimento 

das forças produtivas (força de trabalho e meios de produção). A articulação 

dialética e contraditória entre as relações de produção e as forças produtivas 

forma o modo de produção429. 

 

Assim, através do trabalho, a humanidade se desenvolveu e impactou a natureza, 

através da exploração dos recursos naturais (água, solo, flora e fauna), aliás, a própria 

designação dos elementos da natureza como “recursos” já indica o caráter econômico desta 

relação e a mercantilização de seus elementos. 

A mola propulsora de desenvolvimento da sociedade são as necessidades humanas que 

conduzem o processo de trabalho para a sua satisfação e consequentemente a organização 

política e econômica da sociedade. Neste sentido,  

O fio condutor de toda a análise marxista é o modo como os homens produzem 

sua vida material, e o intercâmbio que realizam entre si. Em outras palavras, 

os homens têm antes que beber, comer, vestir-se, ter um teto etc., e essa 

produção dos meios de subsistência e, por conseguinte, a correspondente fase 

de desenvolvimento econômico-social, fomentam os pilares para o surgimento 

e aperfeiçoamento das concepções jurídico-políticas430. 

 

Contudo, o trabalho não é somente algo para atender às necessidades sociais dos seres 

humanos, ele “exige e impõe uma reprodução de condições sociais, coletivas, de tal processo, 

através de atividades mais variadas, integrando a consciência da abertura para o futuro, pois 
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incorporadora das atividades pregressas”, é um modo de organização social, mutável no tempo 

e aqui reside a materialidade das relações sociais431. 

Entretanto, “os homens acostumaram-se a explicar seus atos pelos seus pensamentos, 

em lugar de procurar essa explicação em suas necessidades (refletidas, naturalmente, na cabeça 

do homem, que assim adquire consciência delas)”432, o que justifica a perspectiva idealista, 

muito útil aos interesses da burguesia em colocar o direito não mais como fenômeno natural, 

mas sim, como um produto do Estado. 

A partir da perspectiva idealista, o direito, no capitalismo, assume caráter positivista, 

preocupado em justificar sua legitimidade e coercibilidade através do Estado, a coerção passa 

a ser um elemento central no conceito jurídico, tanto que esta é a grande diferença explicitada 

nos manuais jurídicos acerca da diferença entre direito e moral, evidenciando a sua relevância.  

Assim, fortalece-se o pensamento de que “o direito legítimo requer, antes de tudo, a 

submissão ao direito positivo estabelecido, ainda que este seja injusto”433, pois se mostra como 

forma de defender os novos interesses da burguesia, que agora está na órbita do poder oficial 

estatal. 

Em nome do rigor científico, no paradigma normativista, a justiça é extirpada do 

conceito de direito, ficando este restrito ao mundo das normas. Já na perspectiva marxista, a 

justiça não pode ser afastada, pois pertence ao plano das relações sociais434. 

Um sistema jurídico que não coloque a justiça no centro de suas preocupações, que 

privilegie uma hierarquia normativa em detrimento de justiça social e equidade, não pode ser 

um sistema que promova emancipações libertárias e combata desigualdades. 

O direito, despido da justiça, se reduz a mero instrumento de garantia dos contratos e 

do pacto social, em conformidade com a lógica jurídica capitalista, servindo para conformar as 

condutas sociais de acordo com a dinâmica mercantil, independentemente das necessidades 

sociais das pessoas e da justiça social. 

Através da igualdade formal o direito legitima uma relação existencial de 

desigualdade435, assim, é possível que “o patrimônio de apenas oito homens [seja] igual ao da 

                                                 
431 FONTES, Virgínia. Determinação, história e materialidade. Revista Trabalho Educação e Saúde, Rio de 

Janeiro, v. 7, n. 2, p. 209-229, jul./out. 2009, p. 224. 
432 ENGELS, Friedrich. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. [S. l.]: Ridendo 

castigat mores, 1999, p. 19. 
433 PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 84. 
434 AKAMINE JÚNIOR, Oswaldo. A teoria pura do direito e o marxismo. [S. l.]: Lado Esquerdo, 2017, p. 47. 
435 MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 22. 



144 

metade mais pobre do mundo”436 e que “nos últimos 25 anos, o 1% mais rico da população 

mundial teve uma renda mais alta que os 50% mais pobres”437 por ser questão de legalidade e 

não de justiça. 

Desta forma, “a justiça, no capitalismo, passa a ser sinônimo apenas de justa aplicação 

das normas jurídicas estatais”438, perfeitamente, complacente com as injustiças sociais. 

Esta ascensão do positivismo, sob o extremo formalismo da escola normativista de 

Hans Kelsen reflete a decadência geral do pensamento científico burguês que se aprofunda num 

mundo teórico de técnicas, métodos e artifícios lógicos formais, separando o direito da 

realidade439. 

Muitas críticas são destinadas ao normativismo kelseniano e sua teoria pura do direito, 

mas, no que diz respeito às críticas marxistas, estas dirigem-se, basicamente, ao excessivo 

formalismo, à norma hipotética fundamental e a concepção de ciência jurídica440. 

No modelo de direito normativista kelseniano, 

[...] a ciência jurídica é uma ciência do espírito e, no limite, não tem por 

finalidade a produção de utilidades. Não sendo prescritiva, também não se 

presta a nenhum projeto político. Seu objeto é algo contraditório: sua função 

é resolver os conflitos interpessoais mas sua forma de proceder 

necessariamente opõe o interesse individual aos demais441. 

 

Porém, o que Hans Kelsen chamou de ciência do direito, era, na verdade, uma teoria 

geral sobre as técnicas jurídicas modernas, isto porque a ciência jurídica não se resume ao 

estudo das normas, seu o objeto é muito maior, busca as razões e os fundamentos das técnicas 

e das normas442. 

As críticas ao formalismo excessivo ou excessivo normativismo decorrem do apego a 

categoria do “dever-ser” o qual promove uma tensão entre legalidade e justiça, além de 

desconsiderar questões sociais tangentes como poder, liberdade, interesses em busca da pureza 

teórica do direito. Já em relação a norma fundamental as críticas recaem sobre a impossibilidade 

de demonstração e o regresso ao infinito na teoria do escalonamento443. 

Estas críticas, embora não seja o foco do trabalho criticar a Teoria Pura do Direito, 

apontam para o distanciamento e o descolamento entre direito e sociedade e permitem indagar 
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como o direito pode ser instrumento de transformação da sociedade, na perspectiva 

normativista, se ele está alheio à realidade social e comprometido apenas com o “dever-ser” e 

reduzido ao império da legalidade.  

Neste ponto, a agroecologia, enquanto ciência, fornece um importante marco teórico 

para questionar as bases da ciência jurídica e seu papel na sociedade contemporânea, 

deslocando o direito do campo das ciências do espírito para a realidade das práticas sociais, 

destinadas à construção de um mundo melhor, portanto, com finalidade, propósitos e projeto 

político definido. 

Não se nega um caráter ideológico ao direito, porém é preciso não perder de vista que 

este é apenas um – e não o único – caráter do direito, isto porque, “o caráter ideológico de um 

conceito não elimina aquelas relações reais e materiais que este exprime”444, o exemplo dado, 

pelo jurista soviético, é o Estado, embora tenha um forte caráter ideológico, ele é também uma 

forma de ser social, de modo que não cabe conceber experiências exclusivamente idealistas, 

subjetivas, desprovidas de base material. 

Neste ponto, Pachukanis se coloca em oposição ao último neokantiano, Hans Kelsen, 

o qual sustentava a essência puramente ideal (normativa) do Estado, tal como o direito, um 

sistema de normas lógico-formal445.  

Esta concepção idealista de Estado se harmoniza com um direito puramente normativo, 

que despreza as contradições reais da sociedade, e transforma os conflitos reais de interesses, 

em conflitos puramente normativos, a serem resolvidos exclusivamente na esfera da abstração, 

onde foi aprisionada a justiça, bem distante da realidade social.  

Neste quadro, em que conflitos reais são resolvidos pelo Estado (ente abstrato), através 

da imposição do direito (normas abstratas) supostamente em prol de justiça e pacificação social 

(ideais abstratos), os conflitos reais se perpetuam, sem paz e justiça sociais, sob o império da 

legalidade garantida pelo braço armado do Estado, que deixa de ser puramente abstrato e passa 

a ser bem real, ou seja, em meio a tantas abstrações, a única realidade é a violência do Estado. 

Para a compreensão do Estado e seu papel na produção do direito, é necessário analisar 

criticamente a sociedade em suas relações de dominação e exploração, não sendo mais possível 

compreender o Estado apenas a partir do mundo das ideias, sem qualquer contato com a 

realidade, pois o Estado não é um fim em si mesmo, ele tem objetivos e finalidades que definem 

sua própria razão de ser, deste modo,  
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A compreensão do Estado só pode se fundar na crítica da economia política 

capitalista, lastreada necessariamente na realidade social. Não na ideologia do 

bem comum ou da ordem nem do louvor ao dado, mas no seio das explorações, 

das dominações e das crises da reprodução do capital é que se vislumbra a 

verdade da política446. 

 

O Estado é um produto do capitalismo, atuando como elemento central na garantia da 

realização das trocas de mercadorias, ou seja, ele é o garantidor das relações contratuais de troca 

de mercadoria, pois se uma relação não é honrada, causando prejuízo ao credor, o Estado 

intervém na relação, inclusive com o monopólio da força para garantir que a relação pactuada 

seja cumprida devidamente. 

Neste sentido, explica Alysson Leandro Mascaro: 

O caráter terceiro do Estado em face da própria dinâmica da relação entre 

capital e trabalho revela a sua natureza também afirmativa. Não é apenas um 

aparato de repressão, mas sim de constituição social. A existência de um nível 

político apartado dos agentes econômicos individuais dá a possibilidade de 

influir na constituição de subjetividades e lhes atribuir garantias jurídicas e 

políticas que corroboram para a própria reprodução da circulação mercantil e 

produtiva447. 

 

O Estado é a forma política e o direito, a forma jurídica; ambos são derivações da 

relação mercantil entre os proprietários de mercadorias que se realiza pelo contrato (acordo de 

vontades), de modo que a vontade – o principal elemento da racionalidade humana – assim 

como a liberdade passam a ser derivações da relação econômica. 

Assim, o ser humano transforma-se em sujeito de direito por meio de sua vontade, que 

lhe permite se relacionar com outros humanos em uma relação volitiva de reciprocidade, 

pautada no princípio da igualdade e liberdade, pois sem estas condições não é possível a 

circulação de mercadorias, nem a circulação de vontades livres e iguais448.  

Na relação de troca mercantil, os proprietários, de forma livre e igual, trocam 

mercadorias, inclusive a própria força de trabalho é trocada como mercadoria, de modo que 

todas as pessoas são livres, pois são sujeitos de direito, que podem se colocar à disposição de 

troca. 

[...] Se, portanto, é a troca que constitui a liberdade do homem, podemos dizer 

que quanto mais se alarga a sua esfera de comercialização, mais livre então 

pode ele ser, de tal modo que a expressão a mais “acabada”, a mais completa, 

a mais absoluta de sua liberdade é a liberdade de disposição de si mesmo como 

mercadoria. Aqui podemos encontrar o homem reduzido à sua “essência”: no 

ato de troca de si mesmo o homem realiza a sua liberdade, portanto, a 

liberdade do homem aparece no ato de disposição de si como mercadoria, no 
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qual o homem se torna um proprietário que carrega em si, em sua “alma”, o 

objeto de seu comércio, um proprietário que realiza em si mesmo a qualidade 

de sujeito e de objeto de direito449. 

 

O sujeito de direito é o ponto mais abstrato e refinado da forma jurídica, pelo qual as 

pessoas se tornam sujeitos de direito no processo de circulação de mercadorias, tornam-se 

proprietárias de si mesmas, igual a todas as outras pessoas (igualdade jurídica) e podem se 

vender livremente (liberdade). Assim, a base da liberdade e da igualdade passa a ser a 

propriedade, o que determinará o processo acumulativo de bens em busca destes valores, mas 

isto é outra questão. 

Interessante e ilustrativa a exposição a de Bernard Edelman sobre o tema: 

As leis do mercado podem assim ter pretensões à liberdade e à igualdade. Que 

importa que o trabalhador seja proprietário apenas da sua força de trabalho! 

Ele é proprietário. Que importa que ele seja obrigado a vendê-la! Ele é 

vendedor e comprador... das subsistências necessárias para a reproduzir. Que 

importa finalmente que esta venda e esta compra sejam o resultado do próprio 

capital! É a liberdade que está em jogo. A circulação abole as diferenças: todo 

o sujeito de direito é igual a qualquer sujeito de direito. Se um contrata é 

porque o outro quis contratar. A causa última do contrato é a própria vontade 

de contratar. O sujeito de direito possui-se a si próprio enquanto objecto de 

direito: ele realiza assim a mais desenvolvida Forma do sujeito: a propriedade 

de si próprio. Ele realiza a sua liberdade no próprio poder que lhe é 

reconhecido de se vender450. 

 

Nesta óptica, aqueles que tentam não se colocar como sujeito de direito, questionando 

e tentado quebrar esta relação, tais como, os povos tradicionais e povos indígenas, os 

trabalhadores sem-terra que buscam a ruptura desta forma jurídica, são transformados em algo 

pior do que o lumpemproletariado, tornam-se inimigos descartáveis, por representarem ofensa 

à propriedade privada e esta forma de sociabilidade imposta pelo Estado. 

Por conseguinte, “a relação jurídica é a célula central do tecido jurídico, e apenas nela 

o direito se realiza em seu real movimento. Somado a isto, o direito, enquanto conjunto de 

normas, não é nada além de uma abstração sem vida”451. 

Logo, compreender e buscar implementar a agroecologia através do conjunto 

normativo do direito, configura mero exercício abstrato de conceitos e estruturas lógicas, sem 

conexão com a realidade concreta, chão em que se desenvolve e se concretiza o agronegócio. 
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O materialismo histórico permite conhecer o funcionamento do capitalismo, 

compreender a relação entre meio ambiente e sociedade industrializada e desvendar o papel do 

direito e, a partir deste novo horizonte, permitindo o desenvolvimento da ciência e a solução de 

problemas reais. 

O materialismo histórico mostra que em determinados momentos as forças de trabalho 

e as forças produtivas entram em choque, iniciando a revolução social, com mudanças nas 

relações sociais e nas consciências452. Estes momentos devem ser usados para a transformação 

da sociedade em prol de um modelo de desenvolvimento sustentável, com justiça social e 

ambiental, inclusive do próprio direito. 

Indaga-se se a ascensão da classe proletária ao Estado poderia representar a criação de 

direitos sociais, inclusive o direito à agroecologia. Esta pergunta coincide com a visão de parte 

dos movimentos sociais e teóricos alinhados à esquerda de que o Estado é o troféu da luta de 

classes, de modo que a sua operacionalização pela classe proletária levaria a criação de direitos 

sociais e a emancipação da classe trabalhadora, de forma que o problema não seria a abolição 

do Estado, mas sim sua reforma. 

Contudo, o próprio Pachukanis refutou esta visão proposta por Stutchka, em que o 

direito se movimentava, na definição de seu conteúdo, segundo a luta de classes. Neste sentido, 

A definição dada pelo camarada Stutchka, talvez por ser produto do 

Comissariado do Povo para a Justiça, está ajustada às necessidades da prática 

jurídica. Ela demonstra as limitações empíricas que a história sempre coloca 

à lógica jurídica, mas não expõe as raízes profundas dessa mesma lógica. Essa 

definição revela o conteúdo de classe contido nas formas jurídicas, mas não 

nos explica por que esse conteúdo assume tal forma453. 

 

O Estado, para Pachukanis, é a derivação da forma política da mercadoria, não é mero 

gestor dos interesses da classe dominante, mesmo quando capturado pelos interesse dos 

capitalistas, não é isto que lhe caracteriza como Estado burguês, mas sim o seu papel estrutural 

no capitalismo como forma política454. 

Tanto o Estado, como o direito amoldam em seu bojo os interesses opostos da luta de 

classes, a fim de permitir o funcionamento do sistema capitalista. A própria concessão dos 

direitos sociais, ligada à Rerum Novarum do Papa Leão XIII e os direitos de segunda geração 

dos direitos humanos, tem como finalidade a contenção das ideias socialistas e marxistas, no 
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século XIX, sendo melhor ceder direitos aos proletários do que perder o domínio da propriedade 

privada, dos meios de produção e a exploração pelo trabalho assalariado. 

Não se está a dizer que o direito não pode ter nenhum papel na revolução social, “mas 

não se deve limitar a este horizonte, sob pena de transformar-se no chamado socialismo jurídico, 

numa concepção que almeja um direito perfeito nos quadros da sociedade burguesa”455.  

De acordo com Friedrich Engels e Karl Kautsky, os socialistas não abdicam do direito, 

pelo contrário “toda classe em luta precisa, pois, formular suas reivindicações em um programa, 

sob a forma de reivindicações jurídicas”, ocorre que estas formulações variam no tempo e no 

espaço, sendo revistas nos termos a partir das relações reais456. Tal análise decorre do método 

do materialismo histórico e aponta que o direito não está no mundo das ideias, mas sim na 

realidade concreta. 

Uma resposta coerente com esta perspectiva pode ser emprestada de Rosa 

Luxemburgo, 

[...] a exploração no interior do sistema do salariato não repousa tampouco em 

lei, pois não são os salários fixados por via legal, e sim por fatores 

econômicos. E o fato mesmo de exploração não repousa em disposição legal, 

mas no fato puramente econômico de desempenhar a força-trabalho o papel 

de mercadoria, que tem, entre outras, a agradável qualidade de produzir valor, 

e mesmo mais valor do que consome nos meio de subsistência do operário. 

Em suma, todas as relações fundamentais da dominação da classe capitalista 

não são possíveis de transformação pelas reformas legais na base da sociedade 

burguesa, porque não foram introduzidos por leis burguesas, e nem receberam 

a forma de tais leis457. 

 

Deste modo, embora seja o objetivo de toda classe ascendente galgar o poder político 

no Estado, não serão as leis que transformarão a realidade, mas sim os fatores econômicos, da 

mesma forma que não foi a lei que aboliu a escravidão, mas sim as novas necessidades do 

capitalismo comercial e o fim do tráfico de pessoas escravizadas.  

Assim, 

Conclui-se, que o antinormativismo marxista prevê a permanência temporária 

de um direito burguês no socialismo e a luta por direitos no capitalismo. Esta 

última está em consonância com outra passagem, a respeito do caráter das 

insurreições ocasionais do proletariado, ou a expressão dos motins - sem êxito 

imediato, os proletários vencem transitoriamente, mas causa a união mais 

ampla dos trabalhadores - “De tempo em tempo, os operários vencem, porém 

só transitoriamente. O verdadeiro resultado das suas lutas não é o êxito 

imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. (2012a, p. 193-

194). Desta maneira, o sentido que estamos utilizando para insurgência está 

de acordo com estas denominações de resistência (luta pelo reconhecimento 

                                                 
455 PEREIRA, Francisco. Karl Marx e o direito: elementos para uma crítica marxista do direito. Salvador: 

LeMarx, 2015, p. 27. 
456 ENGELS, Friedrich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 47, 48. 
457 LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou revolução. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 104. 
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legal de direitos com os partidos), revolta (insurreições ocasionais ou motins) 

e revolução (emancipação política e emancipação humana)458. 

 

O pensamento marxiano sobre o direito é um chamamento à análise crítica do direito 

burguês e seu discurso ideológico de justiça e igualdade, mas também é um aviso de que a 

verdadeira revolução não se fará por meio da conquista dos direitos, pois esta é temporária, mas 

sim a união entre trabalhadores e o fim da exploração capitalista do trabalho. 

Na visão pachukaniana, o direito é burguês e opera dentro dos marcos da exploração 

do capital. Desta forma, uma verdadeira revolução social em busca de emancipação humana 

exige o fim da exploração capitalista e consequentemente o fim do Estado e do próprio direito. 

Neste sentido,  

Esses direitos humanistas, todavia, não reconhecem que os direitos burgueses 

de caráter individualista não contemplam os objetivos coletivos da luta 

proletária. Na luta de classes não há lugar para reivindicações de liberdade e 

igualdade quando estas não estão pautadas sob o pressuposto da abolição da 

divisão de classes459. 

 

Não há lugar para a verdadeira emancipação dos seres humanos e não humanos 

enquanto houver propriedade privada, trabalho assalariado, valor de troca, valorização do valor, 

espiral ascendente de crescimento e acumulação de bens e dominação pelo Estado e pelo direito 

dentro do capitalismo. 

Isto porque “os direitos e garantias fundamentais do homem e do cidadão positivados 

pelo Estado contemporâneo – a liberdade contratual, a igualdade formal, a propriedade privada 

e a segurança das relações jurídicas – são os limites dentro dos quais a política é possível”460. 

A política enquanto espaço para relação social e institucional fica confinada aos limites 

da legalidade, determinada e garantida pelo Estado, em atenção às necessidades da reprodução 

econômica e social do capitalismo. 

Assim, “não é possível buscar qualquer resultado minimamente emancipatório dentro 

do direito se as soluções eleitas continuarem reproduzindo a lógica da troca de equivalente, 

ainda que sob o disfarce da moralidade”461. 

Compreender que o direito, por mais social que seja, continua sendo um direito 

capitalista e individualista, que não contempla os objetivos da luta proletária, por não almejar 

                                                 
458 RIBAS, Luiz Otávio. Para uma teoria marxista do antidireito. Revista InSURgência, Brasília, ano 2, v. 2, n. 1, 

p. 375-403, 2016, p. 380. 
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em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008, p. 92. 
460 MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 32. 
461 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões, 2013, 

p. 265. 
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a extinção das classes, da propriedade privada e da exploração do trabalho assalariado, permite 

entender o limite do direito em concretizar a agroecologia. 

Deste modo, fica claro que a agroecologia não nasce, nem se concretizará com seu 

reconhecimento normativo.  

Contudo, não se desmerece as leis que buscam de alguma forma incentivar ou 

implementar algumas práticas agroecológicas, mas é necessário ter em mente a limitação deste 

instrumento, a fim de que não se tenha como vitoriosa, uma guerra que está longe do fim. 

Neste sentido,  

O direito como um fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na norma 

nem na regra, seja ela escrita ou não. A norma como tal, ou seja, o conteúdo 

lógico, ou deriva diretamente de uma relação já existente ou, se é dada na 

forma de uma lei do Estado representa apenas um sintoma por meio do qual é 

possível prever com certa probabilidade o surgimento em um futuro próximo 

das relações correspondentes. Mas para afirmar a existência objetiva do 

direito, não basta conhecer seu conteúdo normativo, é necessário, antes, saber 

se o conteúdo normativo tem lugar na vida, ou seja, nas relações sociais462. 

 

O pensamento jurídico que se baseia na predominância das normas coercitivas e da 

relação jurídico-normativa criada pelo Estado é um pensamento autoritário que se firma por 

ordem e autoridade, estando desconexo da realidade social, além de reduzir o direito a um 

conjunto de normas escritas por uma autoridade oficial coercitiva.  

O papel central do Estado é a produzir e aplicar normas jurídicas, a fim de que estas 

possam garantir a circulação e troca de mercadorias, base da dinâmica capitalista, logo, não se 

mostra compatível pensar em autodeterminação do sujeito dentro da dinâmica capitalista. 

O que se deve deixar claro é que uma filosofia burguesa do direito que coloque 

a autodeterminação do sujeito no centro de suas investigações possui um papel 

bem definido: atingir o inconsciente das pessoas, as quais depositam suas 

confianças de emancipação no aparato legal e jurídico construído para 

proteger, em última instância, unicamente, o capital463.  

 

O direito à autodeterminação do sujeito na concepção normativista-kelseniana 

garantiria que a pessoa – agora sujeito de direito – seja capaz de se definir livremente e de 

conduzir-se por seus próprios julgamentos, do mesmo modo, o direito à autodeterminação dos 

povos, tutelado em vários tratados internacionais de direitos humanos, garantiria a liberdade e 

a autonomia aos povos. 

Entretanto, a realidade é rica de demonstrações da falibilidade desta concepção, tendo 

em vista que tanto a pessoa, quanto os povos, pelo simples fato de serem reconhecidos como 
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sujeitos de direito, não são capazes de se definirem livremente, nem de se autodeterminarem, 

se não tiverem condições materiais para tanto. 

Não é possível transformar a sociedade, mantendo-se os mecanismos de dominação 

do capitalismo, como o direito, o Estado, a mercadoria, o trabalho assalariado, a mais valia. 

Para quebrar as amarras da dominação, é preciso romper com a estrutura do capital464. 

Por exemplo, os povos indígenas, embora tenham autodeterminação, não têm 

soberania, nem direito de propriedade sobre seus territórios, suas terras estão sobre constantes 

ataques e invasões, o uso tem que ser condicionado pela legislação nacional, a qual impõe cada 

vez mais restrições e diminuição na proteção ambiental. Basta lembrar o caso da construção da 

hidrelétrica de Belo Monte atravessando e impactando de forma negativa reservas indígenas, 

em oposição ao interesse dos povos indígenas.  

Não se pode perder de vista, e esta é a grande contribuição de Pachukanis, 

[...] O direito não é um plano normativo-institucional bom, justo ou ideal do 

qual a prática é sua negação ou sua corrupção. O fenômeno jurídico é o mesmo 

nas normas e em sua concreção. Seja em sua forma, seja em suas práticas, o 

direito se estrutura a partir de um talhe igual ao das contradições da sociedade 

da mercadoria, pois a exploração capitalista se arma exatamente a partir da 

subjetividade jurídica. [...] Por toda sua forma e estrutura, o direito é 

capitalista. É de sua natureza ser perpassado pelas contradições desse modo 

específico de produção. Neste quadro, não há um direito ideal do qual sua 

realidade seria uma corrupção. A começar porque o ideal do direito é 

justamente sua prática465.  

 

O direito assume um caráter opressor, imposto pela mão armada do Estado, garante as 

relações mercantis de troca – relações entre sujeitos de direito – tais como o patenteamento de 

sementes, a cobrança de royalties pelo seu uso, com a tomada das propriedades dos pequenos 

e médios agricultores endividados.  

Já a agroecologia busca um modelo de produção que não siga a lógica da exploração 

da natureza e dos agricultores, mas que se paute no respeito e no equilíbrio das forças da 

natureza e dos próprios trabalhadores. 

Entre outros aspectos, a agroecologia busca a valorização do conhecimento tradicional 

e da forma como os povos indígenas e tradicionais tratam a natureza, consequentemente, 

considerando outros modos de se relacionar com a terra, que não passem pela propriedade 

privada, tanto que esta é desconhecida em muitos povos indígenas e tradicionais. 

                                                 
464 PEREIRA, Francisco. Karl Marx e o direito: elementos para uma crítica marxista do direito. Salvador: 

LeMarx, 2015, p. 112. 
465 MASCARO, Alysson Leandro. Crise e golpe. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 155. 
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Os objetivos da agroecologia não são compatíveis com o modo de produção capitalista, 

pois, enquanto aquela busca sistemas de produção agrícola que respeitem a natureza, produção 

de alimentos saudáveis, valorização dos povos indígenas e tradicionais, o “objetivo direto da 

produção capitalista não é a satisfação de necessidades, mas a obtenção de mais-valia e de 

lucro”466. 

A completa emancipação humana passa pelo fim da exploração de classe, pelo fim da 

propriedade privada e da exploração dos trabalhadores. Destarte, a construção de uma sociedade 

realmente livre, com justiça social e desenvolvimento ecologicamente equilibrado vai além da 

quantidade de direitos que o Estado pode oferecer. 

Neste sentido,  

Para Marx e Engels só uma sociedade emancipada das formas de exploração 

de classe, das amarras que mantêm a maior parte da sociedade como mera 

produtora de mercadoria e de riquezas para serem apropriadas pela minoria 

capitalista, pode realmente criar as condições para que o homem desenvolva 

suas capacidades e aptidões, superando a alienação e dominação, abolindo as 

próprias classes, portanto uma sociedade sob novas bases. Mas, essa tarefa 

depende fundamentalmente da organização, mobilização e luta da classe 

operária e demais explorados pela destruição das relações de exploração, o 

que possibilitará, de fato, a abertura de uma nova página na história da 

humanidade, a do socialismo, como via para a sociedade sem classes sociais, 

a sociedade comunista467. 

 

As leis que garantem o direito a agroecologia não passam de mera abstração, tendo em 

vista que o modelo produtivo dominante é o da agricultura capitalista, o que deixa as leis 

agroecológicas sem correspondência nas relações sociais concretas. 

A agroecologia, enquanto movimento social de articulação popular, se coloca contra a 

mercantilização das terras, o land grabbing e a expulsão dos trabalhadores rurais, o latifúndio 

monocultor, a exploração desenfreada dos solos e demais recursos naturais são pautas que 

impactam diretamente na estrutura do capitalismo, de modo que o reconhecimento jurídico 

destes anseios terá mais sentido como consequência de um processo histórico de lutas rumo a 

superação do capitalismo, ainda que via processo de transição. 

O exemplo de Cuba é significativo, por ser um dos primeiros países no mundo a adotar 

a agroecologia como sistema produtivo de larga escala, como macropolítica agrícola nacional, 

e independentemente de qualquer lei468, pois a agroecologia se impôs como necessidade 

histórica e não como decorrência de alguma lei. 
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Diferentemente do Brasil, em que o decreto nº 7.794/12 institui a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica e está bem longe de ter sua implantação como macropolítica 

econômica do país e de ser produzida em larga escala, o que revela o caráter não transformador 

do direito, diante de base social, política e econômica contrária ao conteúdo normativo. 

As normas apenas ganham sentido e significado diante da relação social material, que 

tem por base a relação de troca entre proprietários e suas consequências sociais, políticas e 

econômicas. E somente pode haver trocas entre sujeitos de direito, que possuem o seu substrato 

material no sujeito econômico egoísta, que não é criado pela lei, mas sim pela relação 

econômica de troca. 

Por esta razão, é possível compreender o espaço conquistado por algumas normas 

consideradas mais progressistas, estas normas são possíveis, diante de um espaço em que não 

haja conflito entre fato e norma, ou seja, são normas que não representam ofensa ao capital, sua 

estrutura e a propriedade privada. 

Assim, a norma é uma decorrência da relação social material e não da vontade do 

Estado, até porque este não é um ente neutro, ele atua para garantir o cumprimento das normas 

e o funcionamento da dinâmica capitalista. 

Logo, não há como pensar na implantação efetiva da agroecologia e toda revolução 

que ela apresenta a partir do Estado, pois “mesmo quando governando por agentes e classes não 

burgueses, [o Estado] é capitalista na forma. Direito e Estado se arraigam nas relações sociais 

capitalistas, atravessados pelas vicissitudes e contradições de tal sociabilidade da 

mercadoria”469. 

E, neste quadro, a natureza é tratada como mercadoria e explorada até o seu 

exaurimento, enquanto o direito ambiental cresce cada vez mais, contudo, sem enfrentar as 

bases da exploração capitalista da natureza, de modo que muitas leis apenas fornecem as bases 

jurídicas para novas formas de dominação e apropriação da natureza, ao lado de uma profusão 

de leis que buscam medidas paliativas e/ou individuais, como “plante uma árvore”, “jogue lixo 

no lixo”, “um dia sem carne”, “faça ecoturismo”470. 
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As leis cumprem a função de acomodar na dinâmica capitalista as contradições e os 

interesses dos capitalistas, permitindo situações legais e injustas, de exploração da natureza e 

dos trabalhadores urbanos e rurais. Assim,  

Os perigos que ameaçam o homem e a natureza não podem ser separados 

simplesmente. As reações da classe trabalhadora e do campesinato à economia 

de mercado levaram ao protecionismo, a primeira principalmente sob a forma 

de uma legislação social e leis fabris, a última sob a forma de tarifas agrárias 

e leis fundiárias471. 

 

Desta forma, não se mostram factíveis a construção do Estado de Direito Ambiental 

ou Estado Ecológico, a sustentabilidade dentro do capitalismo, nem a implantação de um 

sistema agrário agroecológico, através do Estado e do direito. 

Ademais, mesmo se fosse possível construir um Estado Ecológico ou um capitalismo 

sustentável com base em um sistema agrário agroecológico estes não teriam como se manter 

dentro da dinâmica de funcionamento do capitalismo, em que predomina a propriedade privada, 

o valor de troca e a acumulação, conforme será visto abaixo. 

 

3.2.1 Estado de direito ambiental? 

 

A noção atual de Estado de Direito Ambiental ou Estado Ecológico tem sido 

trabalhada por organismos internacionais como a World Commission on Environmental Law of 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) e por importantes e respeitáveis 

autores como José Rubens Morato Leite e Joaquim José Gomes Canotilho. 

Assim, “o Estado de direito, hoje, só é Estado de direito se for um Estado protector do 

ambiente e garantidor do direito ao ambiente; mas o Estado ambiental e ecológico só será 

Estado de direito se cumprir com os deveres de juridicidade impostos à actuação dos poderes 

públicos”472. 

Nesta concepção de Estado de direito deve ser mais que um Estado democrático e 

social, deve se pautar em princípios ambientais e ecológicos para a condução política e jurídica 
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do Estado, aliada a um novo modelo de participação política e democrática, local e global473, 

tendo em vista que o meio ambiente transcende as fronteiras políticas e econômicas. 

O Estado Ecológico de Direito busca dar maior proeminência ao direito ambiental, a 

fim de garantir o equilíbrio ecológico e consequentemente as diferentes formas de vida no 

planeta, a questão ambiental passa a ser o centro das decisões políticas e jurídicas, a fim de dar 

real efetividade ao direito ambiental. 

Neste sentido,  

O Estado Ecológico de Direito, pauta-se por um conjunto de normas, 

princípios e estratégias jurídicas necessárias para garantir a preservação de um 

conjunto de condições de funcionamento do sistema terrestre que tornam o 

Planeta Terra um espaço seguro, para o Homem e os restantes seres vivos. A 

promoção da segurança e da prosperidade humana dentro do espaço 

operacional seguro é essencial para a manutenção da resiliência sócio-

ecológica e para a realização dos objetivos globais de desenvolvimento 

sustentável474. 

 

O Estado de Direito Ambiental pauta-se na construção democrática de uma sociedade 

ecologicamente equilibrada, com uma redefinição do papel do Estado, a fim de privilegiar a 

ampla participação popular na condução de suas políticas, colocando a obrigação de preservar 

o meio ambiente como uma obrigação efetiva. 

Todavia, o Estado Ambiental é ainda apenas um conceito acadêmico, pois não é 

possível afirmar que o Estado tenha adotado a proteção ambiental como parâmetro para as suas 

decisões, nem houve uma “mudança de paradigmas”, nem a adoção do princípio da prevenção 

na gestão do Estado475. 

Mesmo após a adoção da obrigação ambiental no art. 225 da Constituição da República 

e de uma imensa proliferação de leis ambientais no direito brasileiro, os problemas ambientais 

continuam existindo e piorando, basta se lembrar do avanço da fronteira agrícola sobre o 

cerrado, com devastação, extinção de flora e fauna, contaminação e privatização dos recursos 

hídricos, o que evidencia uma falha da proteção ambiental via legislativa. 
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A legislação ambiental torna-se meramente simbólica, isto porque não tem a força para 

quebrar as estruturas econômico-sociais que impõem um modelo de desenvolvimento 

depredatório do ponto de vista social e ambiental.  

É desalentadora a desventura de um Estado que, não raras vezes, cria 

dispositivos legais sem o menor compromisso e responsabilidade para com 

sua efetiva aplicação, simplesmente os desenvolve para dar uma satisfação à 

sociedade com o fito de apregoar que algo foi feito para esta ou aquela 

demanda social em pauta, estabelecendo uma legislação simbólica, com o 

deslavado propósito de instituí-la para servir como um placebo social, com 

fins ansiolíticos476. 

 

Neste sentido, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin reconhece a teatralidade 

da proteção ambiental pelo Estado, 

É comum o Poder Público legislar, não para aplicar, mas simplesmente para 

aplacar, sem resolver, a insatisfação social. É o Estado teatral, aquele que, ao 

regular a proteção do meio ambiente, mantém uma situação de vácuo entre a 

lei e a implementação. Um Poder Público que, na letra fria do texto normativo, 

não se importa em bravejar, mas que fácil e rapidamente amansa diante das 

dificuldades da realidade político-administrativa e de poderosos interesses 

econômicos, exatamente os maiores responsáveis pela degradação ambiental. 

A teatralidade estatal é a marca dessa separação entre lei e implementação, 

entre a norma escrita e a norma praticada. O resultado é uma Ordem Pública 

Ambiental incompleta477. 

 

Por esta razão, a norma ambiental é apenas o primeiro passo no processo de proteção 

do meio ambiente, sendo que muitos estudiosos do direito e ambientalistas, por vezes, 

consideram a lei como a grande conquista na defesa do meio ambiente, o que não está correto, 

pois a promulgação da lei não garante sua aplicação, sendo que frequentemente as leis 

ambientais são promulgadas não para resolver um conflito, mas sim para aplacar uma 

insatisfação social478, num verdadeiro direito ambiental simbólico, desprovido de eficácia e 

efetividade. 

O problema da ineficácia e inefetividade da lei ambiental, na visão do autor, seria uma 

questão de implementação, de modo que o desenvolvimento acadêmico de uma teoria da 

implementação poderia criar mecanismos para efetivação da lei, seja através de implementação 
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direta (por exemplo, licenciamento, padrões de controle, sanções administrativas) ou por 

implementação indireta (objetivos e princípios do direito ambiental)479. 

De fato, existe um problema latente de inefetividade e de implementação das leis 

ambientais, e realmente a solução passa pela cooptação dos agentes econômicos pelo Poder 

Público480, mas aqui a metodologia e o referencial teórico adotado neste trabalho conduzem a 

questão a uma outra perspectiva de debate, conforme será vista em seguida. 

Acrescente-se, também, a esta teatralidade estatal da proteção ambiental, a falha 

proteção jurídica, já que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional os retrocessos do 

novo Código Florestal, diminuindo as áreas de preservação permanente e anistiando 

desmatadores, através de articulações imbricadas de palavras e princípios que esvaziam o 

sentido de proteção ambiental para as presentes e futuras gerações. 

Assim, a corte suprema afastou o princípio da proibição de retrocesso socioambiental, 

sob o argumento de que nenhum princípio é absoluto, e que o direito não pode engessar a ação 

legislativa e administrativa, ou seja, claramente, o direito se despe de seu papel protetivo, de 

transformador da realidade e promotor de justiça social e se retira de campo se colocando abaixo 

dos outros Poderes. 

Nesta esteira, o voto do Ministro Celso de Melo, citando a Ministra Carmem Lúcia, 

enfraquece a norma ambiental, mas avisa que em caso de desrespeito aos direitos 

socioambientais caberá sempre rigoroso controle de constitucionalidade para a suposta defesa 

do ambiente e dos demais direitos sociais. 

Vale conferir,  

[...] a aplicação do princípio da proibição de retrocesso socioambiental não 

pode engessar a ação legislativa e administrativa, sendo forçoso admitir certa 

margem de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental. 

Todavia, as medidas que restringem direitos sociais ou ecológicos devem ser 

submetidas a um rigoroso controle de constitucionalidade que avalie sua 

proporcionalidade e sua razoabilidade, bem como seu respeito ao núcleo 

essencial dos direitos socioambientais, sob pena de irreversibilidade dos 

prejuízos às presentes e futuras gerações481. 
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Embora as palavras carreadas apontem para a necessidade de se proteger o meio 

ambiente em seu núcleo essencial para a garantia do direito às futuras gerações, é fato que a 

decisão fez exatamente o contrário, reduzindo drasticamente a proteção ambiental das florestas, 

sob o argumento de que não se pode engessar a ação legislativa e administrativa, permitindo 

verdadeiro retrocesso ambiental via legislativa. 

Neste ponto, o problema não parece ser de implementação, mas sim político-

econômico diante dos interesses que estavam envolvidos no julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade do novo Código Florestal, o que mostra claramente o papel do Estado e 

do direito na defesa de interesses econômicos de classes dominantes. 

Porém, conforme adverte Pachukanis, não se trata de mera disputa de classes, como 

dissera Stutchka, mas de se compreender as relações a partir das trocas mercantis entre os 

proprietários de mercadorias482.  

A partir desta construção é possível perceber que a luta de classes travada no âmbito 

do Estado indica o limite de atuação do direito, que poderá se deslocar entre os interesses 

opostos, enquanto estiver no âmbito da legalidade coercitiva do Estado, garantidora da estrutura 

capitalista da propriedade, do valor de troca e da acumulação. 

Por isto, “é impossível superar as relações sociais por meio de um aparelho de domínio, 

do qual elas são a base”483; seria como construir uma pirâmide pelo cume, pois o Estado não 

possui poder, ele é a manifestação das relações sociais de poder, assim, mister se faz mudar as 

estruturas sociais de poder, dominação e exploração, para se conseguir, verdadeiramente, uma 

libertação e emancipação.  

O direito busca conformar as relações sociais, a partir da própria forma mercadoria, 

isto porque as relações sociais e jurídicas assumiram o caráter das relações mercantis, pois uma 

das premissas fundamentais da regulamentação jurídica é o antagonismo de interesses privados, 

que é uma decorrência da forma jurídica e uma causa real do desenvolvimento da superestrutura 

jurídica484, ou seja, o direito se constrói a partir de interesses opostos, mas sempre dentro do 

quadrante determinado pelas relações mercantis. 

Dentro destes rígidos marcos não há espaço para a luta de classes extravasá-los de 

forma legal e estatal, por esta razão, torna-se praticamente impossível pensar na agroecologia 

como forma dominante de produção e de organização política e social, como também pensar 

em um Estado verdadeiramente ecológico, isto é, um Estado que não se paute no capitalismo. 
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O Estado, como forma política derivada da forma mercadoria, assume uma postura de 

garantidor da legalidade e dos contratos, permitindo a circulação de mercadorias e a defesa da 

propriedade privada e passa a desempenhar papel significativo no atual momento neoliberal do 

pós-fordismo. 

No pós-fordismo, há o predomínio de investimentos direcionados à especulação 

financeira, em detrimento do binômio produção-consumo, exponencia-se o grau de pressão para 

as privatizações, conforme a dinâmica do modo de acumulação primitiva, que se repete na 

espoliação do trabalhador através da atuação do Estado485. 

Neste cenário, é possível entender o desmonte e privatização da Petrobrás Fertilizante 

(PETROFÉRTIL), criada na década de 1950, para assumir a produção de agroquímicos, dando 

base para a agricultura nacional, no primeiro ciclo da “Revolução Verde” financiada pelo Golpe 

de 1964, e desmanchada na década de 1990, cujas empresas foram desmembradas e compradas 

pelo grupo BUNGE, hoje, um dos maiores controladores do mercado mundial de fertilizantes, 

seguindo a esteira da segunda fase da “revolução verde”, da qual o Brasil se tornou 

dependente486. 

No neoliberalismo, o Estado não se enfraquece, nem se retira da economia, como 

muitos propagam, mas ao contrário, atua com toda força487, promovendo privatizações e o 

desmanche da indústria nacional, colocando o país na dependência da economia internacional, 

além de promover desigualdade, a espoliação, a expropriação de terras, e a degradação da 

natureza, ao ponto de torná-la mercadoria patenteável. 

A mercadoria atinge, no modo de desenvolvimento pós-fordista, instâncias 

maiores que aquelas nas quais atuava no modelo fordista. A natureza é 

capturada como mercadoria em limites ainda mais amplos, por meio da 

exploração de novas tecnologias, desde a eletrônica até a biologia e a genética. 

Dada a ampliação dos espaços da forma-mercadoria, dá-se também a 

majoração tanto da forma jurídica quanto da forma política. Os materiais 

genéticos e biotecnológicos são patenteados, exigindo novas ferramentas 

jurídicas em seu apoio488. 

 

Destarte, “o Estado não é um instrumento neutro que se encontra fora da ‘economia’, 

mas está diretamente ligado às relações de produção capitalistas, das quais é parte. Por isso, é 

impossível transformar profundamente essas relações de produção através do Estado”489. 
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O Estado-Corporação, típico do pós-fordismo, é o Estado presente nas crises do capital 

e que representa a defesa do capital, através da exploração dos seres humanos e da natureza, 

alheio a qualquer medida de sustentabilidade ambiental. 

Assim como o Estado-Nação é indissociável do desenvolvimento histórico do 

capitalismo, o Estado-Corporação o é de sua crise atual. O Estado-Nação 

como autoridade não sujeita a valores supranacionais e o Estado-Corporação 

como autoridade desidentificada com o que restou da tradição democrática do 

Estado-Nação são a negação, ao mesmo tempo, da universalidade do homem, 

do humanus qua humanus, e da diversidade irredutível das comunidades 

humanas. Ambos devem-se ir com o capitalismo, pois são manifestações da 

mesma matriz militarista, acumulativa e expansionista do capital490. 

 

Isto mostra que a própria visão do Estado como palco das lutas de classes, movido pelo 

interesse de uma ou outra, conforme Stutchka pontuou, embora, atualmente, encontre muitos 

adeptos dentro do espectro do positivismo kelseniano, mostra-se ingênua ao pressupor que há 

possibilidade de alternância do poder entre as classes exploradas e exploradoras, especialmente, 

diante do nível de desigualdade social e miséria existentes no globo terrestre. 

O nível de desigualdade social atingiu um patamar inédito na história. Os 

ultramilionários, correspondentes a 0,004% da humanidade totalizam 29,7 trilhões de dólares, 

um exemplo, desta desigualdade: a fortuna de Bill Gates é maior que o Produto Interno Bruto 

de 66% dos países do mundo491. 

As consequências deste nível de desigualdade social solapam as chances de o Estado 

se mostrar como um elemento de representação de vontade das classes exploradas ou que ele 

tenha força para se impor diante destas grandes corporações. 

Porém, a possibilidade de o Estado ser instrumento de proteção ambiental e 

sustentabilidade esbarra novamente no capitalismo, em dois fatores: primeiro, na 

incompatibilidade de proteção ambiental e capitalismo e, segundo, no fato de que o Estado é 

forma política do capital. 

Esta perspectiva, chamada de teoria da derivação,  

[...] procura mostrar como o direito expressa a lógica particular do capital, 

resultando na crítica do Estado como um todo e igualmente na rejeição das 

esperanças de que reformismo jurídico ou rearranjos políticos conduzirão à 

efetiva solução dos agudos problemas atuais. Como dissemos, a teoria da 

derivação do Estado surge justamente denunciando a impotência estatal para 

evitar as crises estruturais do capitalismo e as consequências sociais dela 

decorrentes492. 

 

                                                 
490 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 602. 
491 Ibid., p. 499, 500. 
492 CALDAS, Camilo Onoda. A teoria da derivação do estado e do direito. São Paulo: Outras Expressões, 2015, 

p. 25. 



162 

Não se trata de uma teoria fechada ou com um conceito pronto de Estado, mas uma 

análise realizada a partir do método do materialismo histórico, que o compreende como 

“expressão de uma forma social determinada que assumem as relações de domínio, de poder e 

de exploração nas condições capitalistas”493. 

O Estado é a forma política assumida pela forma mercadoria na dinâmica capitalista, 

sua tomada pelo proletariado não mudará as engrenagens do capital, pode apenas diminuir a 

velocidade de exploração, mas a engrenagem continua rodando, moendo vidas e explorando a 

natureza. 

E esta engrenagem, hora ou outra, voltará para as mãos do capitalista, pois a roda gira 

em benefício dele, havendo ainda a possibilidade de se recorrer a violência, tendo em vista que 

o Estado tem o monopólio da força e dos exércitos, para garantir o domínio do capital. 

Quando o proletariado fez do seu túmulo o berço da república burguesa, 

obrigou-a simultaneamente a vir à frente em sua forma pura, ou seja, como o 

Estado cujo propósito confesso é eternizar o domínio do capital, a escravidão 

do trabalho. Tendo constantemente diante dos olhos o inimigo coberto de 

cicatrizes, irreconciliável, invencível – invencível porque sua existência é a 

condição da sua própria vida –, o domínio burguês livre de todas as amarras 

teve de converter-se imediatamente em terrorismo burguês494. 

 

Na visão de James O’Connor, conforme visto anteriormente, a segunda contradição do 

capital consiste na apropriação destrutiva da natureza, em que capital e Estado são totalmente 

confundidos diante da nova forma de regulação que favorece a acumulação capitalista, em que 

a busca por redução de custos se faz a partir da degradação ambiental495.  

O Estado promove as condições para que o capital se aproprie da natureza, a fim de 

reduzir seus custos e aumentar sua produtividade e lucratividade, mesmo que coloque em risco 

a natureza e o ambiente, espaço de reprodução da vida humana e não humana. Percebe-se de 

forma bem nítida o papel do Estado na garantia de operacionalização das condições necessárias 

ao capital, mesmo que sejam contraditórias ao ponto de colocar em risco a natureza e o 

ambiente. 

Por isto, conforme compara Michael Löwy, a luta contra o capital e por melhores 

condições de vida humana e não humana não passa simplesmente pela tomada de poder de uma 

fábrica, do Estado ou da máquina produtiva capitalista – conforme o texto A guerra civil na 

França - e continuar operando segundo a lógica capitalista, é necessário transformar 
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radicalmente a sociedade em função de critérios socialistas e ecológicos496, a fim de realmente 

quebrar os grilhões da exploração humana e ambiental. 

Pensar que a conquista do Estado pelos proletários ou por movimentos ecológicos 

representará, por si só, a construção de um Estado proletário ou ecológico não tem acento no 

pensamento marxiano e pachukaniano, pois  

A conclusão de Marx é que o Estado tem algo em si mesmo que não é só a 

administração do dia a dia. Pode-se trocar o administrador que o Estado 

continuará o mesmo. Isso nos ensina que a transformação da sociedade não se 

faz somente mediante a tomada de poder do Estado, pois isso não muda a 

ordem social. Marx entende, então, que não foi o Estado que criou a sociedade, 

e sim que ele é resultante de determinada estrutura social. Foi o capitalismo, 

na verdade, que estruturou essa forma política específica. Portanto, se alguém 

domina o Estado, domina o produto, não o produtor497. 

 

Destarte, a conquista do Estado pelo movimento ecológico não tornará a sociedade 

ecológica, pois a estrutura e o funcionamento social continuam capitalistas, logo, o Estado 

intermediará relações capitalistas, isto porque ele é criatura e não criador das relações sociais. 

Ademais, como destaca o filósofo francês, Louis Althusser, o Estado é formado por 

um conjunto de aparelhos repressivos, tais como, governo, administração, exército, polícia, 

tribunais, prisões e aparelhos ideológicos: religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, 

sindical, informacional e cultural, sendo que em cada época e contexto predominará um 

determinado tipo de aparelho498. 

E o simples fato de se compor uma nova administração no governo, não faz o Estado 

alinhar-se automaticamente, tendo em vista que diversos aparelhos repressivos e ideológicos 

consistirão em barreiras da nova administração governamental, o que justifica muitos golpes de 

Estado e golpes de governo, para a defesa dos interesses do capital. 

A classe ou o movimento social ou ambiental que alcançar o poder na administração 

do Estado não ditará as regras de forma tão fácil, nem submeterá os aparelhos ideológicos e 

repressivos de Estado à sua nova pauta e aos seus novos valores, pois encontrará a resistência 

das classes dominantes499. 

Deste modo, um Estado nas mãos do movimento ecológico não significará um direito 

ecológico. A relação de capital é uma relação em que determinados agentes sociais controlam 
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os meios de produção e os detentores de força de trabalho, num processo de produção de valor, 

isto significa que “o processo de valorização nada tem a ver com o direito, e que, portanto, uma 

medida jurídica que promova a mudança do proprietário dos meios de produção em nada vai 

afetar o modo de organização do trabalho na produção”500. 

Nos marcos do capitalismo, especialmente no seu momento neoliberal, a própria 

democracia se vê enfraquecida e moribunda, ao ponto de ser perfeitamente possível se falar em 

Estado pós-democrático e em pós-democracia, o que torna ainda mais difícil a realização do 

Estado Ecológico a partir de uma democracia sustentada e ecológica. 

Entende-se por Estado pós-democrático  

[...] um Estado sem limites rígidos ao exercício do poder, isso em um 

momento em que o poder econômico e o poder político se aproximam, e quase 

voltam a se identificar, sem pudor. No Estado Pós-Democrático a democracia 

permanece, não mais como um conteúdo substancial e vinculante, mas como 

mero simulacro, um elemento discursivo apaziguador501. 

 

Ou seja, este modelo é típico do modo de produção capitalista, operando a junção de 

poder político e econômico, sob a mera aparência de democracia, que se resume a 

procedimentos burocráticos de instituições cada vez mais a serviço do poder econômico, 

guiadas por um autoritarismo revestido de democracia.  

Neste quadro, a constitucionalidade do novo Código Florestal faz todo sentido, mesmo 

diante de estudos científicos502 que alertam sobre a iminente regressão na proteção ambiental e 

os altos riscos de danos ambientais futuros, as medidas são tomadas sob a aparência 

democrática de tutela ambiental pelo Judiciário, quando, na verdade, está-se fazendo o contrário 

do alegado. 

Assim, vários outros exemplos podem ser carreados, como a liberação de agrotóxicos; 

o patenteamento de sementes; a permissão de transgênicos; o não reconhecimento dos animais 

como sujeito de direitos; o tratamento dos recursos naturais como mercadorias, comercializadas 

sob o valor de troca; a privatização dos recurso hídricos; a exploração desregrada dos recursos 

minerais; o incentivo a monocultura de agrocombustíveis; a espoliação dos trabalhadores rurais 

e campesinos; a expulsão e massacre dos povos e os movimentos sociais por acesso à terra, etc. 
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Estas questões indicam a existência de direito ambientais e sociais que claramente não 

são implementados, mas não por falta de mecanismos e sim por opção política deliberada de 

não cumprimento, seguida de medidas legislativas para redução destes direitos, como vem 

acontecendo com o processo de “flexibilização” e aumento das licenças para agrotóxicos 

altamente tóxicos no país, para atender aos interesses de lucro do setor do agronegócio503.  

Isto porque “todas as ações dessa plutosfera orientam-se por um único lema: defender 

e aumentar seu patrimônio. Seus interesses são, portanto, incompatíveis com os da conservação 

dos parâmetros biofísicos graças aos quais nosso planeta ainda se mantém propício a vida”504. 

Logo, mostra-se inviável pensar na adoção de um modelo de produção totalmente 

agroecológico, a partir da atuação legislativa do Estado, pois este é elemento estrutural essencial 

ao capitalismo e no capitalismo não há possibilidade de preservação da natureza, devido a sua 

lógica de lucro e expansão. 

Como também é inviável um modelo agroecológico num sistema capitalista, pois  

O capitalismo é um sistema onde “o processo de produção domina os homens, 

e não os homens o processo de produção”; é um modo de produção onde “o 

trabalhador não existe senão para as necessidades de valorização da riqueza 

dada, e não, pelo contrário, a riqueza objetiva para as necessidades de 

desenvolvimento do trabalhador505. 

 

Dentro da forma política estatal não é possível mudanças e rupturas estruturais, apenas 

mudanças parciais e superficiais, que não abalem os pilares do capitalismo, por esta razão são 

adotadas reformas parciais, que são as mudanças possíveis dentro do capitalismo, ou seja, 

apenas mudanças imediatas e paliativas. 

A adoção de um Estado de Direito Ambiental passa pela conscientização da sociedade 

global, em escala planetária, sendo imprescindíveis mudanças de comportamentos tanto por 

parte das pessoas, empresas e Estado e com a alteração da fórmula utilitarista de custos e 

benefícios para consideração da variável ambiental de todas as análises de investimentos e 

operação506. 

O Estado de Direito Ambiental exige mudanças em escala planetária, porém, é mais 

factível esperar tais mudanças em decorrência de uma alteração estrutural do modo de produção 

                                                 
503 GRIGORI, Pedro. Governo brasileiro liberou registros de agrotóxicos de alta toxidade. El País Brasil, Madrid, 

23 jan. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/22/politica/1548111806_421640.html. 

Acesso em: 18 mar. 2019. 
504 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 501. 
505 LÖWY, Michael. Marxismo contra positivismo. São Paulo: Cortez, 2018, p. 86. 
506 PACHECO, Cláudio Gonçalves. As desventuras de um Estado de Direito Ambiental. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 52, n. 205, p. 297-317, jan./mar. 2015, p. 308. 



166 

do que através da conscientização e compromisso ético ambiental de todas as pessoas do planeta 

em decorrência de uma sucessão avassaladora de atos de boa vontade. 

Os defensores do Estado de Direito Ambiental colocam a necessidade de mudanças 

estruturais para a construção deste Estado, a questão porém, cinge-se a operar mudanças dentro 

do próprio capitalismo, ignorando-se o fato de que o capitalismo não é sustentável.  

Embora sejam necessárias, “as reformas parciais são de todo insuficientes: é preciso 

substituir a microrracionalidade do lucro por uma macrorracionalidade social e ecológica, o que 

exige uma verdadeira mudança de civilização507, com um novo modo de produção. 

Entretanto, não significa abandonar o projeto de Estado de Direito Ambiental, mas se 

deve ter em mente que ele não é a solução, mas apenas um caminho provisório e paliativo, pois 

também é um palco de lutas e um campo a ser conquistado para a defesa do meio ambiente e 

das pautas agroecológicas,  

Porém, é preciso levar em conta que o Estado não é a origem, mas a expressão 

de relações de poder social; e que a luta pelo poder de Estado, tomada em si 

mesma, não abre nenhuma perspectiva emancipadora, mas, no melhor dos 

casos, melhora as condições para tanto. A dificuldade consiste em desenvolver 

uma política em relação ao Estado e o sistema político existente sem assumir 

para si as formas políticas e os procedimentos estatais, trata-se de uma política 

“no e contra o Estado” (Holloway, 1991, 2002)508. 

 

A agroecologia possui o potencial emancipatório para mudança de comportamentos 

através da reconexão entre seres humanos e natureza e da valorização de saberes e práticas 

tradicionais, pautadas na colaboração e socialização de saberes, auxílios e preocupação com o 

bem-estar alheio, fortalecendo relações sociais construídas democraticamente sobre o princípio 

de solidariedade e de justiça social. 

Por isto, a agroecologia para se fazer presente necessita quebrar a legalidade do Estado 

capitalista, para se desenvolver enquanto nova forma de produção agrícola sustentável, mas 

também com novas relações sociais no campo e com a redefinição das bases do sistema agrário. 

Em geral, pode-se dizer que, na situação mundial atual, os cursos de ação 

agroecológica  precisam quebrar os quadros de legalidade para desenvolver 

seus objetivos; é dizer que as redes produtivas geradas culminarão em formas 

de ação social coletiva pretendendo adquirir a natureza de movimentos 

sociais509.  

 

                                                 
507 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 51. 
508 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 284. 
509 GUZMÁN, Eduardo Sevilla. Agroecología como estrategia metodológica de transformación social. Reforma 

Agrária e Meio Ambiente, Brasília, ano 1, n. 2, p. 5-11, out. 2006, p. 6: Em general puede decirse que, en la 

situación mundial actual, los cursos de acción agroecológica necesitan romper los marcos de legalidad para 

desarrollar sus objetivos; es decir que las redes productivas generadas lleguen a culminar em formas de acción 

social colectiva pretendendo adquirir la naturaleza de movimientos sociales. (tradução nossa). 
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A relação harmônica entre seres humanos e natureza conduz a um sistema de produção 

de alimentos saudáveis que não coloque em risco de extinção o meio ambiente, nem explore os 

trabalhadores, esta interação metabólica equilibrada entre humanidade e natureza é capaz de 

ecologizar o direito e Estado, neste primeiro momento, e ela é também a forma de se superar 

definitivamente as relações de exploração. 

 

3.2.2 Capitalismo e sustentabilidade 

 

O conceito de sustentabilidade surgiu a partir do desenvolvimento da consciência 

ambiental no mundo, na década de 1960 e 1970, em decorrência dos grandes desastres 

ambientais (vazamentos de petróleo no mar, acidente de Chernobyl, Bophal, Seveso), da 

atuação de organização não governamental Greenpeace que divulgou e mobilizou a opinião 

pública diante das catástrofes ambientais, e tendo como palco a realização das Conferências das 

Nações Unidas para a proteção ambiental. 

Em 1992, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92 ou Cúpula da Terra, cujo tema central foi 

o desenvolvimento sustentável pautado no Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”, 

publicado em 1987, para guiar a Conferência de 1992. 

Neste relatório, não há uma definição de desenvolvimento sustentável, mas trabalha 

com a ideia de se conciliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental para as presentes 

e futuras gerações. 

O desenvolvimento sustentável busca conciliar os seres humanos e natureza, através 

da criação de um sistema político com participação real dos cidadãos no processo decisório; um 

sistema econômico capaz de gerar excedentes e conhecimento técnico em bases confiáveis; um 

sistema social capaz de resolver as tensões causadas por um desenvolvimento predatório; um 

sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do 

desenvolvimento; um sistema tecnológico em constantemente atualização com tecnologia 

limpa e um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento mundiais, pois o meio ambiente está além de fronteiras510. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é aberto, não conta com uma definição 

pronta e acabada, aliás, é extremamente plástico e de difícil compreensão, pois pode aceitar 

                                                 
510 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 70. 
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qualquer coisa que em tese seja durável. Mas a doutrina busca conferir uma base mínima sobre 

a qual possa se erigir uma concepção segura que conecte desenvolvimento e meio ambiente. 

Mas não é somente buscar humanizar ou esverdear a economia, 

[...] Possui a dimensão crítica da necessidade de coexistência e coevolução 

dos seres humanos entre si e com as demais formas de vida do planeta, além 

de ser também concebido como um novo paradigma que relaciona aspirações 

coletivas de paz, liberdade, melhores condições de vida e de um meio 

ambiente saudável511. 

 

No direito brasileiro, o desenvolvimento sustentável tem o status normativo de 

princípio constitucional implícito, decorrente do artigo 225 combinado com o artigo 170, VI 

(defesa do meio ambiente na ordem econômica) e princípio ambiental expressamente previsto 

na Declaração do Rio de 1992512, mas sem uma definição quanto ao seu conteúdo: 

Princípio 3 O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a 

permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 

desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras.  

Princípio 4 Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 

ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não 

pode ser considerada isoladamente deste513. 

 

O desenvolvimento sustentável é, comumente, definido sob uma tríplice dimensão: 

social, ecológica e econômica, também polêmicas, sendo a dimensão social, a mais difícil, na 

visão de Guilhermo Foladori, pois muitas vezes ela é tratada como meio para se atingir a 

dimensão ecológica, de modo que  

Muitas vezes, as capacidades humanas e as relações sociais que dizem respeito 

à forma como se gera a pobreza e o desemprego não estão em discussão, senão 

somente suas consequências técnicas enquanto poluição e degradação dos 

ecossistemas514. 

 

Questões sociais são colocadas como meio para se alcançar a sustentabilidade 

ecológica, de modo a excluir muitos problemas sociais, por não terem “relação direta” com a 

questão ecológica. Esta visão unidimensional despreza o elemento humano do ambiente, 

principalmente, os mais vulneráveis, o que não é sustentável, pois muitos dos problemas sociais 

que atingem os pobres são também problemas ecológicos. 

                                                 
511 CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. Campinas: Papirus, 

2003, p. 15. 
512 AMADO, Frederico. Direito ambiental. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 88. 
513 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. 

Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolviment

o.pdf. Acesso em: 21 abr. 2019. 
514 FOLADORI, Guillermo. Avanços e limites da sustentabilidade social. Revista Paranaense de 

Desenvolvimento, Curitiba, n. 102, p. 103-113, jan./jun. 2002, p. 107. 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolvimento.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolvimento.pdf
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Os problemas econômicos são problemas sistêmicos e portanto precisam ser pensados 

e resolvidos a partir do pensamento sistêmico, que é um pensamento ecológico, de modo que 

para manter um sistema econômico num estado de equilíbrio dinâmico, é crucial preservar a 

flexibilidade ecológico do ambiente e criar flexibilidade social necessária para adaptação às 

mudanças ambientais515. 

Para se pensar em sustentabilidade é necessário compreender a dinâmica do capital, a 

fim de que se possa quebrar estas formas de opressão e exploração, pois “o capitalismo tem 

uma base ideológica que se conjugará num duplo processo de exploração: o homem explorando 

o homem e o homem explorando a natureza”516. 

A sustentabilidade significa o desejo de se buscar soluções para a crise ambiental, 

portanto, é necessário compreender a natureza desta crise. A crise ambiental não é um fenômeno 

isolado restrito aos elementos da natureza, ela é produto das ações humanas e do modo de 

produção capitalista. 

A crise econômica e a crise ecológica resultam do mesmo fenômeno: um 

sistema que transforma tudo – a terra, a água, o ar que respiramos, os seres 

humanos – em mercadoria, e que não conhece outro critério que não seja a 

expansão dos negócios e a acumulação de lucros. As duas crises são aspectos 

interligados de uma crise mais geral, a crise da civilização capitalista industrial 

moderna. Isto é, a crise de um modo de vida – cuja forma caricatural é o 

famoso american way of life, que, obviamente, só pode existir enquanto for 

privilégio de uma minoria – de um sistema de produção, consumo, transporte 

e habitação que é, literalmente, insustentável517. 

 

Por exemplo, a migração de população em virtude de catástrofes naturais, fenômeno 

batizado de refugiados ambientais, embora seja um problema social, sua base está num 

problema ecológico, que se desdobra em outros problemas políticos e econômicos, cujas raízes 

remontam a exploração capitalista numa dinâmica global. 

A sustentabilidade deve ser pensada em suas três dimensões conjuntamente, para a 

devida compreensão do problema e para a busca de soluções adequadas e efetivas, ou seja, não 

adianta focar apenas em soluções tecnológicas, pois os problemas são sociais, econômicos e 

ecológicos. 

Como também, não é possível buscar soluções para problemas coletivos, a partir de 

ações individuais. Desta forma,  

                                                 
515 CAPRA, Fritjof. Ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 

380, 383. 
516 PELIZZOLI, Marcelo Luiz. A emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o século 

XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 132. 
517 LÖWY, Michael. Crise ecológica, crise capitalista, crise de civilização: a alternativa ecossocialista. Caderno 

CRH, Salvador, v. 26, n. 67, p. 79-86, jan./abr. 2013, p. 79-80. 
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A grande questão em torno da sustentabilidade social continua sendo o fato de 

esse conceito se restringir a mudanças técnicas, que podem melhorar 

significativamente o nível e a qualidade de vida em nível local, ou para 

determinados setores, porém, e como escrevem Middleton e O’Keefe, dois 

expertos em projetos de desenvolvimento, não há como atacar a justiça social 

sem afetar as relações de propriedade. No instigante livro Redefining 

Sustainable Development (2001), esses autores colocam explicitamente a 

contradição-chave: enquanto os problemas de pobreza, justiça social e 

sustentabilidade social em termos gerais são resultados sociais, de uma forma 

de distribuição e propriedade dos recursos e dos meios de produção, os 

discursos mais avançados do desenvolvimento sustentável, ou as práticas das 

ONGs de maior compromisso com esses discursos, continuam a trabalhar a 

partir da ótica do indivíduo518. 

 

Não é possível pensar em sustentabilidade, sem resolver questões sociais que estão no 

âmago da exploração capitalista, até porque a questão ambiental é também social e econômica. 

Todavia, o sistema capitalista é organizado sobre a exploração dos seres humanos e da natureza, 

gerando degradação ambiental, miséria e desigualdade social, o que não se coaduna com 

conceitos de sustentabilidade. 

Neste sentido, István Mészáros esclarece que é impossível desenvolvimento 

sustentável com desigualdade social, ou seja, sem igualdade substantiva, 

O maior desafio do desenvolvimento sustentável, que agora devemos 

enfrentar, não pode ser devidamente tratado sem a remoção dos 

constrangimentos paralisantes de carácter adverso do nosso sistema de 

reprodução. Esta é a razão porque não pode ser evitada a questão da igualdade 

substantiva no nosso tempo como o foi no passado. Por sustentabilidade 

significamos o estar realmente no controle dos processos culturais, 

econômicos e sociais vitais através dos quais os seres humanos não só 

sobrevivem mas também podem encontrar satisfação, de acordo com os 

objetivos que colocam a si mesmos, em vez de estarem à mercê de 

imprevisíveis forças naturais e quase-naturais determinações 

socioeconômicas519. 

 

Destarte, a sustentabilidade em sua tripla dimensão não se mostra possível no 

capitalismo, pois ele se mantém através de um processo dinâmico de acumulação, o qual é 

portador de crises e colapsos, ou seja, é um processo de acumulação de capital que é 

simultaneamente uma “luta de classes, luta pela produção e apropriação do sobreproduto, 

[estando] permanentemente sujeito a paralisações e colapsos”520.  

                                                 
518 FOLADORI, Guillermo. Avanços e limites da sustentabilidade social. Revista Paranaense de 

Desenvolvimento, Curitiba, n. 102, p. 103-113, jan./jun. 2002, p. 112. 
519 MÉSZÁROS, István. O desafio do desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva. Texto 

lido na conferência da Cúpula dos Parlamentares Latino-Americanos. Caracas, 2001. Disponível em: 

https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html. Acesso em: 18 maio 2019. Não paginado. 
520 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 33. 

https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html
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O chamado Estado de Bem-Estar Social não logrou êxito em frear os excessos 

capitalistas de exploração e degradação ambiental, nem em alcançar patamares mínimos de 

justiça social, tanto que 20% da população mundial consome 80% da matéria e da energia 

produzidos na Terra521. 

O Estado Social trouxe bem-estar para poucos e extremou os limites de produção e 

exploração da natureza, colocando em risco a existência de vários recursos naturais, como 

espécimes de flora, fauna, água e solo e deixando milhões de pessoas na miséria, ou seja, a 

ilusão do progresso econômico alardeada pelo capitalismo produziu consumismo para poucos 

e crise ecológica para todos. 

Este desequilíbrio social e ecológico promovido pelo Estado de Bem-Estar Social pode 

ser visualizado através dos seguintes números: para que todos tenham um padrão de vida como 

o europeu, seria necessário 23 vezes mais energia, 10 vezes mais produção de combustíveis 

fósseis, 90 vezes mais riquezas minerais, duas vez a quantidade de terra agriculturável – ou 

seja, outro planeta Terra522. 

Assim, pensar em um sistema agroecológico como sistema produtivo requer alteração 

na estrutura da sociedade e não apenas no direito, aliás, o direito só mudará quando as próprias 

estruturas sociais mudarem, pois ele sempre caminha a reboque das transformações e invenções 

sociais. 

Num sistema cuja lógica de produção e acumulação são ilimitadas, não há como se 

pensar em produção limpa, ou em sustentabilidade. Dentro do capitalismo estas formas 

“verdes” ou “limpas” de produção são pontuais, não sendo aptas a substituir todo o modo de 

produção capitalista, pois este necessita de uma produção crescente, logo, “não haverá a tão 

prometida ‘reconciliação entre economia e ecologia’”523. 

Neste sentido,  

Mediante a predominância da troca de mercadorias e do lucro, as relações 

entre os seres humanos e a natureza passam a ser monetarizadas. Uma outra 

consequência resultante disso é a particular combinação de uma racionalidade 

parcial (uma racionalidade instrumental baseada no mercado) e uma 

irracionalidade global. A lógica limitada da maximização dos lucros e o 

produtivismo dela resultante evidenciam que a ideia de um “capitalismo 

sustentável” orientado para o mercado é ilusória524. 

                                                 
521 PELIZZOLI, Marcelo Luiz. A emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o século 

XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 133. 
522 Ibid., p. 96. 
523 MANDEL, Ernest. Power and money. A Marxist theory of bureaucracy. London: Verso, 1992, p. 7 apud 

ANDRIOLI, Antônio Inácio. A atualidade de Marx para o debate sobre tecnologia e meio ambiente. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 27, p. 11-25, 2008, p. 18. 
524 ANDRIOLI, Antônio Inácio. A atualidade de Marx para o debate sobre tecnologia e meio ambiente. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 27, p. 11-25, 2008, p. 18.  
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O mercado capitalista não é um sistema homeostático, a força que move o mercado é 

a lei da acumulação de capital, que age na esfera de produção de mercadorias e é por definição 

expansiva, razão pela qual se afirma que “o tamanho ideal do mercado capitalista é, por 

definição, o infinito”525.  

Na mesma linha, István Mészáros destaca que o crescimento capitalista independe das 

necessidades humanas e é guiado pelas mistificações fetichistas, de modo que a busca 

incessante de crescimento e produtividade é incompatível com o objetivo de sustentabilidade e 

readequação da produção às necessidades humanas, pois “a preocupação real do capital só pode 

ser a sua própria eterna expansão ampliada, mesmo se isto trouxer consigo a destruição da 

humanidade”526. 

Esta vocação para a produção ilimitada desestrutura o ecossistema, pois são 

incompatíveis, tendo em vista o caráter limitado e sistêmico (interdependente) dos bens 

naturais. E o esgotamento dos bens naturais, consequência do capitalismo, torna-se este modo 

de produção insustentável.  

O ponto de partida para a análise da crise ambiental contemporânea está na própria 

produção mercantil. Enquanto a produção pré-capitalista, de valores de uso, tem seu 

limite na satisfação das necessidades; a produção mercantil, para incrementar o lucro, 

não tem limite algum. Esta diferença, tão sensível e geral, está na base do esgotamento 

dos recursos naturais a um ritmo nunca suspeitado na história da humanidade; e 

também da generalização de dejetos (poluição) numa medida ilimitada527. 

 

Luiz Marques destaca que a questão da insustentabilidade do capitalismo pode ser 

comprovada em seis aspectos: a) a economia não é circular ou ecoeficiente, b) a lei da pirâmide 

de recursos de Heinberg, c) incapacidade do Estado em impor regras ambientais que diminuam 

o lucro das grandes corporações, d) impossibilidade de internalizar o custo ambiental, e) 

investimentos em lobbies e publicidade e f) investimentos em censura e desinformação528. 

Os defensores do capitalismo sustentável acreditam que a ecoeficiência de tecnologias 

permitirá aumentar a produção e o consumo com menor pressão sobre o meio ambiente, porém, 

esta crença desconsidera o “‘paradoxo de Jevons’ ou efeito rebote (rebound effect) [que] 

descreve o aumento da demanda por energia ou por recursos naturais sempre tende a compensar 

o ganho de ecoeficiência da inovação tecnológica”529. Isto significa que embora a tecnologia 

                                                 
525 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 476. 
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528 MARQUES, op. cit., p. 482-488. 
529 Ibid., p. 482. 
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seja ecoeficiente e economize energia, o volume de produção cada vez maior anula esta 

economia energética. 

Por esta razão, Georgescu-Roegen, considerado o precursor da economia ecológica, 

afirma que a economia não é um sistema fechado, por depender de recursos naturais, produzir 

resíduos e afetar a quantidade de materiais e energia das futuras gerações, por isto, a utilização 

e depleção dos recursos naturais, a produção de resíduos e a poluição são o “cerne do problema 

ecológico da humanidade”530. 

Deste modo, a economia não pode lidar com o problema do impacto da produção de 

bens e resíduos sobre as gerações futuras, por se considerar um sistema fechado desconectado 

do ambiente e da natureza, ignorando em seus modelos matemáticos a situação da natureza a 

longo ou longuíssimo prazo531. 

A questão ecológica é também uma questão socioeconômica e de igual peso remete a 

uma questão de paradigma filosófico, cultural e ético, de modo que não há como se falar em 

sustentabilidade olvidando-se de questões sociais.  

Neste sentido, não existe um único modelo de desenvolvimento sustentável, mas o 

modelo capaz de enfrentar com novas soluções a crise socioambiental é aquele que parte de 

gestão democrática da diversidade, com prioridade nas questões sociais, transformando os 

excluídos e marginalizados em cidadãos532. 

É necessário que a economia seja englobada pela ecologia, porém, “isso só ocorrerá 

quando a humanidade tiver que se preocupar com a distribuição intertemporal dos escassos 

recursos terrestres, e não apenas com a alocação de recursos relativamente escassos de uma 

geração apenas”533. 

A lei da pirâmide de recursos de Heinberg indica que a necessidade de produção em 

grande escala anula os esforços de tecnologia limpa ou “verde”, os exemplos dados, são os 

seguintes: a) a escassez de recursos hídricos leva a criação de obras faraônicas de engenharia, 

cujos impactos ambientais são maiores; b) a perda de fertilidade dos solos aumenta o uso de 

fertilizantes e o avanço da fronteira agrícola sobre as florestas; c) a diminuição das reservas de 

terras-raras chinesas leva a exploração ambiental para outros países, inclusive o fundo do mar 

                                                 
530 CECHIN, Andrei Domingues; VEIGA, José Eli da. A economia ecológica e evolucionária de Georgescu-

Roegen. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 30, n. 3, jul./set. 2010. Não paginado. 
531 CECHIN, Andrei Domingues; VEIGA, José Eli da. A economia ecológica e evolucionária de Georgescu-

Roegen. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 30, n. 3, jul./set. 2010. Não paginado. 
532 ALMEIDA, Jalcione. Da ideologia do progresso à idéia de desenvolvimento (rural) sustentável. In: ALMEIDA, 

Jalcione; NAVARRO, Zander (org.). Reconstruindo a agricultura: ideias e ideais na perspectiva do 

desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1997, p. 53. 
533 CECHIN, Andrei Domingues; VEIGA, José Eli da. A economia ecológica e evolucionária de Georgescu-

Roegen. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 30, n. 3, jul./set. 2010. Não paginado. 
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e d) a manipulação genética das plantas em busca de produtividade acarreta o aumento do uso 

de agrotóxicos, o surgimento de superpragas534. 

Estes exemplos comprovam a lei da pirâmide de recursos de Heinberg, a qual pode ser 

enunciada da seguinte forma: “no capitalismo, a escassez crescente de recursos naturais redunda 

em agravamento do impacto ambiental da atividade econômica”535. 

O terceiro aspecto da insustentabilidade do capitalismo diz respeito a impossibilidade 

de o Estado se contrapor aos interesses das grandes corporações, a fim de impor uma legislação 

ambiental. E mesmo se o fizesse, tais medidas ficariam apenas no plano legislativo, pois as 

empresas conseguem retardar ou tornar ineficazes tais leis diante da protelação. 

Neste sentido, Michael Löwy destaca 

O problema é que as propostas feitas pelas correntes dominantes da ecologia 

política europeia são muito insuficientes ou levam a becos sem saída. A sua 

principal fraqueza é ignorar a conexão necessária entre o produtivismo e o 

capitalismo, o que leva à ilusão do “capitalismo limpo” ou de reformas 

capazes de lhe controlar os “excessos” (como, por exemplo as eco-taxas)536. 

 

O quarto aspecto refere-se a impossibilidade de se internalizar o custo ambiental, “pois 

o valor total gerado por sua atividade é, com frequência, menor que o valor econômico do 

patrimônio da biosfera destruída por essa atividade”537.  

A busca pela internalização dos custos ambientais não é compatível com a dinâmica 

capitalista, pois a externalização dos custos faz parte do processo de lucratividade e geração de 

capital. Neste sentido, o filósofo alemão Robert Kurz explica esta impossibilidade: 

Todo o debate sobre o chamado "desenvolvimento sustentável" ignora o 

caráter do princípio abstrato da valorização e do crescimento, que não possui 

nenhum senso para as qualidades materiais, ecológicas e sociais e, por isso, é 

também completamente incapaz de tomá-las em consideração. Absurdo por 

inteiro é o projeto de querer que a economia industrial contabilize em seus 

balanços os custos da destruição da natureza que ela tem acumulado. A 

essência da economia industrial consiste, é claro, justamente no fato de 

externalizar sistematicamente os custos, que por fim já não podem mais ser 

pagos por nenhuma instância. Se ela devesse parar com isso, já não seria mais 

nenhuma economia industrial, e os recursos sociais para o "processo de 

metabolismo com a natureza" teriam de ser organizados em uma forma 

qualitativamente diferente. É uma ilusão que a economia industrial deva 

renegar seu próprio princípio. O lobo não vira vegetariano, e o capitalismo 

não vira uma associação para a proteção da natureza e para a filantropia538. 

 

                                                 
534 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 484. 
535 Ibid., p. 484-485. 
536 LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005, p. 46. 
537 MARQUES, op. cit., p. 485. 
538 KURZ, Robert. O desenvolvimento insustentável da natureza. O Beco, [s. l.], out. 2002. Disponível em: 
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Ademais, se a internalização fosse levada a efeito inviabilizaria a comercialização do 

produto, devido ao seu alto custo e consequentemente sua própria produção. Por exemplo, se o 

agronegócio brasileiro internalizasse os custos ambientais da degradação dos solos e recursos 

hídricos, da diminuição da biodiversidade, certamente, o produto não seria tão rentável539. 

Embora a maioria dos doutrinadores ambientais nos países ricos do mundo ainda se 

esquivem de um confronto direto com o capitalismo e busquem formas de se esverdear e 

humanizar o capitalismo, por exemplo, com a internalização dos custos ambientais e sociais, o 

certo é que  

As contradições e complexidades de realmente implementar uma nova 

maneira de precificar commodities, em um sistema no qual o lucro é o único 

deus e poder está nas mãos de pessoas que não têm interesse em fazer isso, 

torna tudo isso uma tarefa insuperável. Como David Harvey disse: "Se o 

capitalismo for forçado a internalizar" todos os custos sociais e ambientais que 

gera "vai sair do negócio. Essa é a verdade simples"540. 

 

Vale destacar que há um problema técnico: muitos dos danos ambientais são 

acumulativos no tempo, ou seja, são danos futuros, outros são insuscetíveis de cálculo como a 

perda da biodiversidade, a quantidade de plásticos nos oceanos, o número de espécimes da 

fauna mortos por plásticos, o número de pessoas mortas ou sofrendo com câncer em virtude de 

agrotóxicos. 

Contudo, a própria lógica do princípio do poluidor-pagador está em se buscar a 

internalização dos custos ambientais no processo produtivo, como se o fato de o consumidor 

final pagar a mais pelo produto ou serviço fosse resolver o cerne da exploração capitalista da 

natureza. 

Outra forma de compensar os danos ambientais é a adoção de mecanismos de redução 

de emissões, por exemplo, o REDD+ (Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e 

da Degradação florestal mais conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável 

de florestas e aumento de estoques de carbono florestal), contudo, estes esquemas de 

comercialização não oferecem incentivos para uma transição tecnológica de longo prazo, mas 

                                                 
539 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 486. 
540 MAGOFF, Fred; FOSTER, John Bellamy. What every environmentalist needs to know about capitalism: 
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the profit is the only god and power rests in the hands of people who have no interest in doing this, makes all of 

this an insurmountable task. As David Harvey has said: "If capitalism is forced to internalize" all of the social and 

environmental costs it generates "is will go out of business. This is the simple truth". (tradução nossa). 
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apenas ganhos financeiros imediatos, regidos pelo predomínio do valor de troca sobre o valor 

de uso541. 

O quinto fator de insustentabilidade do capitalismo, relacionado aos investimentos em 

lobbies e em publicidade, indica que a real preocupação das grandes empresas a respeito da 

sustentabilidade decorre da imagem da empresa, e não com o meio ambiente. Assim, as medidas 

a serem tomadas são a criação de lobbies e investimento em publicidade, o que está longe da 

verdadeira preocupação com a natureza e com as presentes e futuras gerações. 

Por exemplo, o agronegócio investe fortemente em campanhas publicitárias para se 

apresentar à sociedade como fonte de riqueza para o país, de modernização e desenvolvimento, 

atraindo deste modo a simpatia do público. Também se apropriou da linguagem dos 

movimentos sociais, como forma de esvaziar o sentido, necessidade e utilidade destes 

movimentos, enfraquecendo-os perante a sociedade. 

Neste sentido,  

Ainda que a reforma agrária continue sendo combatida com balas, falta de 

recursos e criminalização, hoje o que se coloca em questão é a necessidade da 

sua existência. O agronegócio se apropriou da linguagem dos movimentos 

sociais e hoje incorpora todas as “promessas” que a reforma agrária carregava: 

não deixar a terra ociosa, produzir comida, cuidar do meio ambiente, 

integração campo e cidade, cultura e inclusão social542. 

 

Próxima a esta lógica, o último aspecto da insustentabilidade do capitalismo diz 

respeito aos investimentos em censura e em campanhas publicitárias de desinformação. Estas 

táticas são antigas, Rachel Carson pode ser lembrada como exemplo de pesquisadora que teve 

seus estudos científicos contra o DDT desautorizados por “estudos” financiados pelas próprias 

indústrias de agrotóxicos. 

Por isto, é fácil compreender o fato das grandes corporações investirem mais em 

lobbies e campanhas publicitárias de desinformação do que em ações em prol de 

sustentabilidade, as quais são mais ações de marketing do que efetivamente ambientais543.  

Os impactos negativos da exploração capitalista sobre o meio ambiente, são 

transformados pelos meios de comunicação em crescimento econômico e melhoria do bem-

estar social, de forma que é mais fácil questionar a existência do planeta – e as alternativas para 

                                                 
541 CUNHA, Daniel. O Antropoceno como fetichismo. Revista Continentes, Seropédica, ano 4, n. 6, p. 83-102, 

2015, p. 91. 
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hegemonia. São Paulo: Expressão Popular, 2018, p. 185. 
543 MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Unicamp, 2015, p. 488. 
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se colonizar outros planetas – do que a possibilidade de superação do sistema econômico 

capitalista544. 

De acordo com os professores franceses, François Chesnais e Claude Serfati, “na 

esfera do ambiente natural, o capital representa uma barreira, ou, mais exatamente, uma ameaça 

premente para a humanidade – e, no imediato, para certas parcelas específicas dessa -, mas não 

para o capital em si”545. 

Portanto, é mais fácil se adaptar a um quadro nefasto de devastação ou conviver com 

a extinção de determinados grupos ou populações de animais humanos e não humanos do que 

o capital ser substituído universalmente em virtude das catástrofes ecológicas. 

Isto porque “a insustentabilidade é constitutiva do capitalismo”546, não há como ter 

sustentabilidade diante de uma ordem jurídica que garante os interesses político-econômicos de 

uma pequena classe de pessoas em detrimento do bem-estar e dignidade, garantindo, ainda, que 

a primeira explore a segunda, para garantir a reprodução do capital547 em prejuízo da natureza 

e do equilíbrio ecológico do planeta. 

Por isto, o capitalismo pode ser definido como um sistema de desenvolvimento 

insustentável, as razões podem ser encontradas na obra de Marx que pode ser chamada de crítica 

da economia política do desenvolvimento insustentável548. 

Cumpre indagar se o desenvolvimento sustentável será possível via reformas do 

capitalismo. Por exemplo, muitos órgãos ambientais oficiais ainda advogam a tese do controle 

de natalidade para aliviar a pressão sobre os recursos naturais, mas imagine-se, hipoteticamente, 

a população do planeta é reduzida pela metade, os problemas ambientais estariam resolvidos? 

E o que aconteceria em dois ou três meses depois, se for mantido o mesmo modo de 

produção?549 

Aliás, indaga-se o próprio conteúdo do termo desenvolvimento sustentável, seu teor e 

sua abrangência, se é algo inerente ao capitalismo ou se é possível usá-lo na superação do 

capital.  

Contudo, 
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A negação do termo desenvolvimento sustentável exige, ainda, esforços 

teóricos para a conceituação de um novo termo compatível com os anseios da 

crítica marxista. Identifica-se, igualmente, a possibilidade de ressignificação 

do termo associando-o a um novo modo de produção, superior ao capitalismo, 

mais ético, ecológico e voltado à superação das necessidades humanas e que 

respeite a simbiose metabólica entre homem e natureza. Tais esforços são 

vistos em Mészáros (2001) ao utilizar-se, por exemplo, do conceito “igualdade 

substantiva” e em Löwy (2005) como ecossocialismo e ecomarxismo550. 

 

Para sanar e superar a crise ecológica são necessárias alternativas fora do capitalismo, 

ou seja, medidas que rompam com a estrutura social e econômica engessadas, por exemplo, 

através de um sistema social alternativo construído coletivamente e democraticamente, com 

enfrentamento das questões fundamentais pela ciência e filosofia calcadas em novas estruturas 

de saber551, pois “não se pode sair da crise ambiental sem sair da crise do capitalismo; ou 

melhor, sem sair do capitalismo em crise”552.  

Neste sentido,  

Uma reorganização de conjunto do modo de produção e de consumo é 

necessária, fundada em critérios exteriores ao mercado capitalista: as 

necessidades reais da população (não necessariamente “pagáveis”) e a 

preservação do meio ambiente. Em outras palavras, uma economia de 

transição para o socialismo, “re-inserida” (como diria Karl Polanyi) no meio 

ambiente social, e natural, porque fundada na escolha democrática das 

prioridades e dos investimento pela própria população – e não pelas “leis do 

mercado” ou por um politburo onisciente553. 

 

A agroecologia pode contribuir para esta reorganização da sociedade com vistas a sair 

do capitalismo, pois busca uma forma de produção agrícola que preserve o meio ambiente, que 

não seja pautada pelo valor de troca, que articule democraticamente os campesinos, povos 

tradicionais e agricultores, para um produção que atenda às necessidades da sociedade e não do 

mercado. 

Esta transição para uma sociedade não capitalista é articulada sob a forma do chamado 

ecossocialismo, uma corrente de pensamento e de ação ecológica que faz suas as aquisições 

fundamentais do marxismo, sem as antigas ideias produtivistas554, que poluiu o pensamento 

socialista no século passado. 
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A ideia de ecossocialismo, de acordo com Michael Löwy, implica uma radicalização 

da ruptura com a civilização material capitalista, pauta-se no reconhecimento de que as 

reformas capitalistas não são aptas à solução da crise ambiental e coloca-se como um conjunto 

de medidas sociais e ecológicas para construção de uma nova sociedade em um novo modo de 

produção não capitalista. 

A utopia revolucionária de um socialismo verde ou de um comunismo solar 

não significa que não devamos agir desde agora. Não ter ilusões sobre a 

possibilidade de “ecologizar” o capitalismo não quer dizer que não possamos 

empreender o combate pelas reformas imediatas555. 

 

O retorno ao marxismo clássico “com toda certeza é rigorosamente menos utópico do 

que pensar que o capitalismo pode oferecer – forçado ou não – qualquer saída para a crise 

ambiental”556. 

No ecossocialismo as questões políticas, sociais e econômicas são decididas a partir 

da consideração da variável ambiental – da mesma forma que o Estado de Direito Ambiental 

almeja – de modo que haja um planejamento democrático local e nacional para a definição de  

quais produtos deverão ser subvencionados ou até mesmo distribuídos gratuitamente; quais 

opções energéticas deverão ser seguidas; como reorganizar o sistema de transportes, em função 

de critérios sociais e ecológicos e quais medidas devem ser tomadas para recuperação ambiental 

dos danos produzidos pelo capitalismo557. 

O capitalismo se assenta sobre a acumulação e o crescimento constante da produção, 

contudo, tal lógica é inconciliável com a sustentabilidade, tendo em vista que a natureza é 

composta por elementos limitados, com um potencial limitado de regeneração. 

Neste sentido, Kohei Saito destaca a insustentabilidade do capitalismo: 

De acordo com a opinião popular de que a produção sustentável é possível 

com base em mecanismos de mercado, a teoria do valor de Marx também 

demonstra de maneira convincente que o capital contradiz a limitação 

fundamental das forças e recursos naturais por seu impulso à autovalorização 

infinita. Essa é a contradição central do modo de produção capitalista, e a 

análise de Marx visa discernir os limites desse impulso incomensurável para 

a acumulação de capital dentro de um mundo material558. 
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É imprescindível que a lógica produtiva, acumulativa e exploratória seja revista e 

alterada, pois o capitalismo é incompatível com o equilíbrio ecológico e a preservação da 

natureza, sendo necessária uma nova forma de organização social e produtiva que seja 

sustentável ambientalmente, economicamente e socialmente. 

Em suma, é preciso uma mudança de rumo. Além de um forte decrescimento, 

é urgente diminuir o grau de desigualdade existente entre e dentro dos países. 

A humanidade precisa continuar reduzindo a pobreza, mas deve se focar mais 

na diminuição das desigualdades sociais e menos no crescimento quantitativo 

da economia. O crescimento deve também ficar contido dentro das fronteiras 

planetárias, sem comprometer a biocapacidade da Terra e a biodiversidade das 

espécies. O “sistema de produção e consumo hegemônico” (capitalista ou 

socialista) não consegue ser, ao mesmo tempo, socialmente justo e 

ambientalmente sustentável. Por isso, é impossível que esse modelo, tal como 

o conhecemos, mantenha de pé as três bases do tripé da sustentabilidade, que 

na verdade se transformou em um trilema559. 

 

Não é possível um modelo de produção que gere pobreza, desigualdade social e um 

padrão de produção que consuma além dos limites do planeta, seja considerado sustentável e 

não há como ter um desenvolvimento sustentável sem uma forma de produção sustentável, da 

mesma maneira que não há como se ter um desenvolvimento sustentável com um 

desenvolvimento rural insustentável. 

Assim, a agroecologia se mostra como uma ferramenta necessária e fundamental para 

readequação dos sistema de produção agrícola em busca de sustentabilidade, pois seu escopo 

abrange ciência, prática e luta política, ou seja, ela fornece as bases para se repensar tanto o 

sistema de produção, como os hábitos e culturas sociais. 

Por fim, importante consignar as críticas que apontam o desenvolvimento sustentável 

como uma estratégia de reprodução do capitalismo, sob um discurso universalista de futuro 

comum560, o qual não aponta modelos, nem formas, nem crítica a exploração capitalista, pelo 

contrário, busca-se formas conciliatórias de promover o inconciliável: proteção à natureza e 

crescimento econômico. 

 

3.2.3 Sistema agrário agroecológico 

 

A questão agrária pode ser abordada pelos mais diversos campos do conhecimento, 

através de objeto, métodos e referenciais completamente distintos. Em uma análise jurídica 
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tradicional a questão agrária pode assumir como objeto a definição da propriedade da terra, a 

legitimidade da posse, porém, com o surgimento do direito ambiental, a organização do uso da 

terra também passa a ser tratada na questão agrária. 

O estudo da questão agrária se torna indispensável para se compreender as relações de 

produção, a interação campo e cidade, a solidariedade social e o acesso aos recursos naturais, 

os hábitos alimentares, a relação entre seres humanos e natureza e o campesinato, ou seja, não 

se trata apenas de buscar justiça social, mas uma justiça socioambiental. 

Por isto, a importância de se conhecer o sistema agrário também nos estudos 

ambientais. Nas palavras de Marcel Mazoyer e Laurence Rouadart, “o sistema agrário pode ser 

conceituado como o instrumento intelectual que permite aprender a complexidade de toda 

forma de agricultura real pela análise metódica de sua organização e de seu funcionamento”561. 

A questão agrária, atualmente, passa a englobar as questões agrícola, social e 

ambiental, e é através da análise do sistema agrário que se pode compreender a totalidade, o 

que se mostra em plena consonância com o método do materialismo histórico, que busca na 

análise dos fluxos de produção e suas relações sociais, econômicas e culturais a compreensão 

da totalidade, compreendendo a agroecologia na sua relação com a terra e natureza, com os 

agricultores e com a sociedade. 

O sistema agrário é uma “reconstrução teórica da realidade agrária e sua evolução 

permite compreender as articulações que ocorrem no meio”562, permitindo-se compreender as 

relações de trabalho, de produção e de exploração da natureza travadas no campo, bem como o 

processo de mecanização e industrialização da agricultura, decorrente do avanço do capitalismo 

sobre o campo, com impactos negativos no sistema ecológico e socioeconômico. 

A análise do sistema agrário também tem a contribuir como instrumento de combate 

ideológico pois  

Quando o ideal de conhecimento das ciências naturais é aplicado à natureza, 

ele serve somente ao progresso da ciência. Porém, quando é aplicado à 

evolução da sociedade, revela-se um instrumento de combate ideológico da 

burguesia. Para esta última, é uma questão vital, por um lado, conceber sua 

própria ordem de produção como constituídas por categorias intemporalmente 

válidas e destinadas a existir sempre graças às leis eternas da natureza e da 

razão e, por outro, julgar as contradições que se impõem ao pensamento de 
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maneira inevitável não como fenômenos pertencentes à essência dessa ordem 

de produção, mas como simples fenômenos de superfície563. 

 

Assim, é possível compreender o abandono forçado do conceito de campesinato, seu 

desaparecimento enquanto classe social e sujeito social, diante do triunfo do capitalismo e, 

principalmente, por seu avanço sobre a agricultura, tornando agricultores e povos tradicionais 

em proletários, apagando suas histórias e identidades com o campo e com a natureza. 

Não se pretende aqui traçar toda a evolução do pensamento agrário, da sociologia rural 

e do debate agrário no marxismo, o que, por si só, já seria uma outra tese, mas em breves linhas, 

apenas pontuar a existência do debate como forma de situar historicamente o ingresso da 

agroecologia na conceituação do campesinato e na questão agrária. 

Adota-se aqui o histórico desenhado por Eduardo Sevilla Guzmán e Manuel González 

de Molina acerca do campesinato no pensamento social agrário, o qual é dividido basicamente 

em duas tradições de estudos campesinos; a antiga, que abrange o narodnismo russo, o 

anarquismo agrário e o marxismo ortodoxo, e a nova, cujos estudos partem de 1948 em diante. 

O narodnismo russo, também chamado de populismo russo, oriundo dos debates 

agrários travados na Europa do século XIX, refletia o desejo de se pular a etapa capitalista e 

adentrar a sociedade socialista sem a desagregação do campesinato, pois viam nele o verdadeiro 

sentimento social que se contrapunha ao capitalismo.  

Assim, a organização social campesina, com todo o seu atraso, seria o freio ao avanço 

do capitalismo na Rússia, através das cooperativas, o que permitiu a diversos pensadores 

advogarem a “vantagem do atraso” em relação a exploração capitalista. 

[...] os falsos cientistas apologetas do capitalismo justificam os sofrimento e a 

exploração do povo com leis objetivas da histórica e com leis de ferro da 

Economia Política. Mas a ciência não é objetiva: os indivíduos de pensamento 

crítico podem – com o povo – incorporar a ética e a justiça à ciência mediante 

o fator subjetivo com o qual se construiriam as instituições sociais partindo da 

organização autônoma do campesinato, pela comuna rural como núcleo do 

socialismo564.  

 

O anarquismo agrário, cujos grandes nomes foram Kropotkin e Bakunin, via na miséria 

do campesinato o gatilho para a revolução social que aniquilaria a servidão dos campos russos 

e o avanço do capitalismo na Rússia, pois entre os campesinos havia o sentimento de 

solidariedade social e a ideia arraigada de que a terra pertence ao povo. 

De modo que 

                                                 
563 LUCKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 80. 
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O campesinato russo possuía os elementos capazes de gerar essa dinâmica 

revolucionária. O núcleo central de tais elementos se baseava na convicção 

“de que a terra pertence ao povo que a trabalha”. A propriedade era, portanto, 

algo coletivo que não admitia a apropriação individual. O conceito de 

propriedade capitalista não tinha sentido para a terra dentro da cultura 

camponesa russa. Igualmente, “o uso da terra não pertence ao indivíduo, mas 

à comunidade”; é esta, portanto, que atribui a seus membros a utilização da 

terra para que obtenha seus meios de vida565.  

 

Por fim, o marxismo ortodoxo (aqui compreendido o estudo do pensamento de Marx 

e Engels a partir da II Internacional, realizada em 1889) tem como grandes nomes Kautsky e 

Lênin, porém, há uma vasta gama de concepções e planos de atuação prática que não permitem 

apontar um único sentido para o entendimento da questão social agrária e do campesinato. 

De acordo com Eduardo Sevilla Guzmán e Manuel González de Molina, há indícios 

de que o próprio Marx estava estudando o conceito de campesinato quando faleceu e revendo 

sua análise do campesinato no processo histórico566, conforme os últimos textos encontrados e 

suas cartas trocadas com pensadores russos, por exemplo, com Vera Sassulicht. 

Razão pela qual, mais recentemente, costuma-se dividir o pensamento marxiano, além 

daquela dupla divisão feita por Louis Althusser em “jovem Marx” e “Marx da maturidade”, em 

uma terceira fase, chamada por Theodor Shanin de “Marx tardio”567, em que vários pontos de 

seu pensamento foram revistos, especialmente, no tocante a comuna rural russa, que passou a 

significar uma possibilidade inicial para o desenvolvimento não capitalista e “ uma forma social 

que poderia representar uma resposta às crises capitalistas, contendo um elemento 

regenerador”568, em contraposição ao marxismo ortodoxo. 

O marxismo ortodoxo agrário entende o capitalismo na agricultura e a proletarização 

do campesinato como etapas para se alcançar o socialismo colocando a agricultura como ramo 

da indústria e o desaparecimento como destino final do campesinato. 

De outra banda, o marxismo heterodoxo - reúne nomes como Rosa Luxemburgo, 

Nikolai Bukharin, E. Preobrazhensky e Teodor Shanin - destoa da interpretação “oficial” do 

marxismo ortodoxo e não compactua com a tese do desaparecimento do campesinato, sendo 

este elemento presente em suas análises. 
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Destarte, em 1983, Teodor Shanin publica nos Estados Unidos pela Monthly Review, 

a obra Marx tardio e a via russa, com artigos de vários autores, com o intuito de destacar a 

reformulação de alguns pontos do pensamento de Marx a partir da inquietação provocada pelas 

questões propostas pelo narodnismo russo, com base em textos escritos após a publicação do 

volume primeiro de O Capital (1867) até sua morte (1883)569. 

Contemporaneamente, a chamada nova tradição dos estudos campesinos não é menos 

complexa, consistindo numa miríade de estudos, sob os mais diversificados objetos e métodos, 

dando ensejo a especificações de campos do saber, como a sociologia rural, sociologia agrária, 

agronomia social, correntes do desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável, 

ecodesenvolvimento, marxismo neochayanoviano e tantas outras vertentes e campos. 

Porém, destaca-se Teodor Shanin que resgata Chayanov, Lênin e Kautsky rompendo 

com o marxismo ortodoxo agrário que apostava no desaparecimento do campesinato e se coloca 

como marco teórico do narodnismo marxista, seguido por Joan Martinez Alier que introduz o 

conceito de agroecologia no estudo do movimento sociais570. 

O chamado ecologismo dos pobres é uma terceira corrente do movimento ecológico, 

ao lado dos conservacionistas e do desenvolvimento sustentável/ecoeficiência, surgiu em 

meados da década de 1980 e assinala que o crescimento econômico implica maiores impactos 

ambientais. 

Inicialmente foi denominado de “agrarismo ecologista” (1985), aproximava-se do 

“naradnismo ecológico” por implicar “um vínculo entre os movimentos camponeses de 

resistência e a crítica ecológica para o enfrentamento da modernização agrícola, assim como da 

silvicultura ‘científica’”, o movimento denuncia os conflitos ambientais distributivos de acesso 

aos recursos naturais e responsabilidade por resíduos gerados571. 

No Brasil, o campesinato foi composto originalmente pelo “índio, o trabalhador 

africano e os europeus não agraciados pela propriedade – a estes se juntava o sitiante (pequeno 

agricultor dono de um pedaço de terra)”, após a Lei de Terras (1850) começa se formar um 

novo campesinato composto por pequenos proprietários livres e compradores de terras572. 

                                                 
569 BRITO, Leonardo Octavio Belinelli. Marx contra o marxismo doutrinário. Revista de Ciências Sociais 

Unisinos, São Leopoldo, v. 54, n. 1, p. 140-142, jan./abr. 2018, p. 142. 
570 GUZMÁN, Eduardo Sevilla; MOLINA, Manuel González de. Sobre a evolução do conceito de campesinato. 

2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013, p. 57, 58. 
571 ALIER, Joan Martínez. Ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. São Paulo: 

Contexto, 2017, p. 36, 37. 
572 MARQUES, Gilberto de Souza; MARQUES, Indira Rocha. Luta camponesa e reforma agrária no Brasil. 

São Paulo: Sundermann, 2015, p. 10, 12. 



185 

Este breve recorte histórico mostra a evolução do conceito de campesinato no 

pensamento social agrário e sua abertura a questão ambiental que passa a ser analisada junto 

com a questão agrária. 

Os problemas agrários de distribuição de terra e o seu modo depredatório de utilização 

dos recursos naturais, a exploração e expulsão dos campesinos de suas terras, aliada a 

gravíssimos problemas ambientais configuram graves violações à dignidade humana e ao 

equilíbrio ecológico das presentes e futuras gerações, conforme já visto no capítulo 2. 

Esta interação necessária entre questão agrária e ambiental torna-se crucial para a 

moderna conceituação do campesinato, o qual passa a ser compreendido não apenas pelo sua 

relação jurídica com a terra, mas a partir de sua forma de manejar os recursos naturais, já que 

estes são mundialmente e cientificamente reconhecidos como imprescindíveis à atividade 

agrícola. 

Deste modo, o campesinato passa a ser compreendido a partir da agroecologia: 

[...] como veremos, desde uma perspectiva agroecológica que é a que 

utilizamos aqui, o campesinato é, mais que uma categoria histórica ou sujeito 

social, uma forma de manejar os recursos naturais vinculada aos 

agroecossistemas locais e específicos de cada zona, utilizando um 

conhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível tecnológico de cada 

momento histórico e o grau de apropriação de tal tecnologia, gerando-se assim 

distinto graus de “camponesidade” (no original: grados de campesinidad)573. 

 

Percebe-se no campesinato uma importante figura da economia que exerce atividade 

agrícola para produção de alimentos para sua subsistência e para comercialização, numa relação 

mais harmoniosa e respeitosa com a natureza, pois seu sustento dela depende. 

Analisando a evolução do campesinato a partir do uso dos recursos naturais é possível 

distinguir três modos de uso dos recursos naturais, o coletivismo ou primário, o campesinato 

ou secundário e o industrial ou terciários, estes modos embora tenham uma sequência histórica, 

não se excluem mutuamente, pelo contrário, eles coexistem574. 

Ainda hoje é difícil apresentar um conceito de campesinato, isto porque não é possível 

apresentar um conceito universal e a-histórico, pois ele precisa ser compreendido a partir de sua 

realidade social, política, econômica e ambiental, por tal razão, Theodor Shanin adverte para a 

mistificação que o conceito pode assumir. 

Camponês é uma mistificação. Para começar, “um camponês”, não existe em 

nenhum sentido imediato e estritamente específico. Em qualquer continente, 

estado ou região, os assim designados diferem em conteúdo de maneira tão 

rica quanto o próprio mundo. Dentro da mesma aldeia, o rico e o pobre, o 
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proprietário de terras e o arrendatário, o chefe do grupo doméstico e um 

“braço” contratado romperão, muito frequentemente, qualquer continuidade 

de gradações regulares. Também a história acrescenta sua dimensão da 

diversidade, pois inclusive “o mesmo” poderia não ser o mesmo em diferentes 

anos, décadas e séculos. Uma conceituação mais estrita do contexto social 

salientará tudo isso e ainda mais, pois, tomando alguns exemplos, significados 

semelhantes podem ser atribuídos, a “um camponês” em diferentes períodos 

e sociedades, seja na Borgonha feudal, no cerrado devastado e queimado da 

Tanzânia, no Punjab mercantilizado de hoje ou na Gezira produtora de 

algodão para a indústria. Finalmente, os termos gerais, a-históricos e fora do 

contexto, costumam odiosamente se transformar em reificações da realidade 

ou, o que é ainda pior, em manipulações conscientes por políticos espertos ou 

acadêmicos caçadores de prestígio. Eis por que, e como, os camponeses se 

tornam uma mistificação575. 

 

Diante de tantas teorias e embates filosóficos e políticos, a evidência exsurgente é que 

o campesinato não desapareceu com o avanço do capitalismo, conforme preconizavam os 

marxistas ortodoxos, dos quais se exclui o próprio Marx que em resposta à Vera Sassulicht 

destacou a importância do campesinato, a impossibilidade de se tirar do pensamento marxiano 

uma análise fatalista sobre o fim do campesinato. 

Para Marx, a comuna russa tem características próprias que a distingue do processo 

histórico europeu, mas o que é colocado de forma semelhante é o risco que o capitalismo e o 

Estado representam para a sobrevivência da comuna. 

Neste sentido,  

Deixando de lado toda questão mais ou menos teórica, não é preciso que eu 

lhe diga que hoje a própria existência da comuna russa está ameaçada por uma 

conspiração de grupos de interesse poderosos. Certo tipo de capitalismo, 

nutrido à custa dos camponeses pela intermediação do Estado, se defronta face 

a face com a comuna; esse capitalismo tem o interesse de esmagá-la. Está 

também entre os interesses dos proprietários fundiários a transformação dos 

camponeses mais ou menos abastados em classe intermediária rural, e a 

transformação dos lavradores pobres – quer dizer, a [grande] massa – em 

simples trabalhadores assalariados. O que representa trabalho barato. Como 

então a comuna poderia resistir, se se encontra esmagada pela extorsão do 

Estado, pilhada pelo comércio, explorada pelos proprietários fundiários e 

minada internamente pela usura! O que ameaça a vida da comuna russa não é 

nem qualquer fatalidade histórica, nem uma teoria: é a opressão promovida 

pelo Estado e a exploração através dos intrusos capitalistas, que se tornaram 

poderosos por obra e graça do Estado, à custa e em detrimento dos 

camponeses576. 

 

A partir deste excerto, Marx deixa claro que a única ameaça à comuna russa são os 

capitalistas e o Estado, assim, o destino da comuna e dos campesinos dependem das suas 
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condições históricas e de sua resistência revolucionária para se defender da opressão imposta 

pela propriedade privada capitalista.  

A agroecologia como movimento social torna-se também um movimento de 

resistência em defesa dos campesinos, da agricultura sustentável e do meio ambiente. Embora 

não haja um conceito definido de campesinato, busca-se aqui compreender o campesinato a 

partir da sua relação com a natureza, sob o viés agroecológico.  

Ademais, a agroecologia ao buscar uma forma de agricultura sustentável não está 

apenas a proteger o meio ambiente natural, mas articulando uma pauta social e humana,  

O combate para salvar o meio ambiente, que é necessariamente o combate por 

uma mudança de civilização, é um imperativo humanista, que diz respeito não 

apenas a esta ou àquela classe social, mas ao conjunto dos indivíduos577. 

 

O campesinato não pode ser definido apenas por sua forma de trabalho, nem pela sua 

produção ou pelo tamanho da propriedade, conforme o conceito cepalino de 1985578, mas sim 

pela sua forma de produzir em harmonia com a natureza e de valorar a terra não como mera 

mercadoria, ou seja, o campesinato passa a ser compreendido a partir da agroecologia que 

impacta a forma de se pensar o sistema agrário, para além da questão fundiária ou meramente 

ambiental (ecoeficiência), mas de forma mais ampla, livre e emancipatória. 

Assim,  

A agroecologia concebe a mudança agrária e rural como um processo coevolutivo 

(Norgaard, 1994, Norgaard e Sickor, 1995) resultado da interação entre sistemas 

sociais e ambientais em um esquema de múltiplas influências em que sistemas de 

conhecimento, valores, tecnologias e organizações interagem com a natureza. Os 

sistemas agrários tradicionais ligados às comunidades camponesas se desenvolveram 

como resultado de um processo coevolutivo equilibrado e harmonioso com a 

natureza579. 

 

Assim, o campesino não é somente aquele que emprega família, ou que tem até quatro 

módulos fiscais de terra, ou que consome toda sua produção. Como também, não é o pequeno 

proprietário que usa modelo agroindustrial de monocultura transgênica e tóxica, que arrenda a 
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pequena ou média propriedade para o agronegócio, nem aquele que usa mão de obra escrava, 

pois estas formas não são sustentáveis, nem economicamente viáveis, nem socialmente justas. 

De acordo com Víctor Manoel de Toledo, podem ser atribuídas nove características 

distintivas entre o sistema de produção agroindustrial e o sistema campesino. O primeiro usa 

predominantemente energia fóssil; propriedades médias e grandes; alto uso de insumos 

externos; força de trabalho familiar ou assalariada, baixíssima diversidade; alta produtividade 

no trabalho e baixa produtividade ecológica e energética; alta produção de rejeitos; 

conhecimento especializado e padronizado; visão da natureza como uma máquina, separada da 

sociedade, cujas riquezas devem ser exploradas pela ciência e técnica580. 

Já o sistema campesino usa energia solar; propriedades pequenas e autossuficientes, 

com pouco uso de insumos externos; força de trabalho familiar ou comunitária; possui alta 

diversidade ecogeográfica, biológica, genética e produtiva, com baixa produtividade do 

trabalho, baixa produção de rejeitos; conhecimento holístico e valorização de conhecimentos 

tradicionais, cosmovisão da natureza como um ser vivo581. 

A agroecologia pode colaborar com o processo de recampesinação, ou seja, a 

agroecologia como estratégia participativa e atuante dos campesinos no processo de produção 

e consequentemente no desenvolvimento rural sustentável, por privilegiar mudanças sociais, 

políticas, ambientais, agrárias e econômicas. 

Neste sentido, Eduardo Sevilla afirma 

Essa é a proposta da agroecologia, pois, como consequência de seu trabalho 

no nível local, acaba defendendo, junto com o pluralismo metodológico 

(orquestrador das ciências), um pluralismo epistemológico, modificador da 

natureza (de estrutura social "elitista seletivamente") da ciência convencional. 

Essa abordagem é de extraordinário interesse se, como no caso em questão, 

houver um surgimento de experiências produtivas que nos permitam perceber 

ferramentas práticas que fundamentam elementos teóricos que sugerem 

soluções para a grave situação ambiental e social pela qual estamos passando. 

A agroecologia permite, assim, a busca de formas de planejamento 

participativo em que os agricultores, como agentes de recampesinação, 

intervenham neste processo582. 
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A agroecologia além de propor nova base conceitual para o campesino, para além de 

sua relação com a propriedade ou com a força de trabalho, o relaciona com sua forma de lidar 

com a natureza e de produzir ecologicamente, também, impactando o sistema agrário, através 

da recampesinação do campo, ou seja, buscando uma nova redefinição das propriedades e do 

uso com terra, o que configura verdadeira forma de desenvolvimento rural sustentável. 

Conforme visto, o desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento 

econômico, desenvolvimento humano e preservação ambiental para as presentes e futuras 

gerações, a agroecologia revaloriza o campesino, sua função social e propõe formas ecológicas 

e sustentáveis de produção agrícola, com justiça social, pois não é possível desenvolvimento 

com miséria, exploração humana e degradação ambiental. 

Neste sentido, em recente Resolução a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 

a “Declaração sobre direitos dos campesino e de outras pessoas que trabalham em zonas rurais”, 

que conceitua campesino da seguinte forma: 

1. Para efeitos desta declaração, entende-se por "campesino" toda pessoa que 

se dedique ou pretende dedicar-se, individualmente ou em associação com 

outras ou como comunidade, à produção agrícola em pequena escala para 

subsistência ou comercializar a que para isto se recorra em grande parte, 

embora não exclusivamente, a mão de obra dos membros de sua família ou de 

sua casa e a outras formas não monetárias de organização do trabalho, as quais 

tenha um vínculo especial de dependência ao apego à terra583. 

 

A Declaração em seus considerandos destaca a situação de vulnerabilidade social dos 

campesinos; o processo de expulsão de suas terras; aumento dos casos de suicídio entre eles; a 

dificuldade de acesso à água, sementes e outros recursos naturais; sua relação com a natureza e 

os impactos que têm sofrido diante das mudanças climáticas e da degradação ambiental; a 

necessidade de se incentivar agricultura sustentável em harmonia com a natureza e o equilíbrio 

dos ecossistemas; a especulação financeira dos alimentos e a negação de direitos fundamentais 

básicos aos campesinos e agricultores. 

                                                 
atravesando. La agroecología permite pues la búsqueda de formas de planificación participativa en la que los 

agricultores como agentes de recampesinización intervengan en el processo. (tradução nossa). 
583 ASAMBLEA GENERAL. Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2018. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en 

las Zonas Rurales. Naciones Unidas: Asamblea General: 1. A efectos de la presente eeclaración, se entiende por 

“campesino” toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con 

otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar a que para ello 

recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia 

o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, a que tenga un vínculo especial de 

dependencia a apego a la tierra. (tradução nossa). 
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Após dez anos de discussão, em votação ocorrida em 19 de novembro de 2018, a 

Resolução foi aprovada com 119 votos a favor, o que indicou uma grande articulação de 

América Central e Latina e África, contra os 7 votos contrários de Estados Unidos, Israel, 

Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Hungria e Reino Unido e as 49 abstenções584, nas quais se 

incluiu, vergonhosamente, o Brasil. 

A Declaração reconhece a importância da agroecologia e estabelece o dever do Estado, 

sempre que possível, favorecer a produção sustentável, em especial a agroecológica (art. 16.4), 

proteger o conhecimento tradicional agroecológico e reconhece o direito dos campesinos e 

agricultores a uma formação educacional agroecológica (art. 25). 

Interessante registrar que a Declaração destaca alguns importantes direitos para os 

campesinos, como o direito às sementes, direito à terra individual ou coletiva e a reforma 

agrária, direito à soberania alimentar e gestão participativa nas políticas de acesso aos recursos 

naturais. 

A agroecologia não serve apenas para conceituar e pensar o campesinato, ela impacta 

também a compreensão de sistema agrário, devido ao seu aspecto sociopolítico, do qual não se 

perde de vista, as questões agrárias, a privatização das terras, das sementes, a transformação de 

elementos naturais em recursos (mercadoria), a expropriação dos trabalhadores de suas terras, 

em processos que se assemelham ao fenômeno da acumulação primitiva, descrita por Marx, no 

volume primeiro de sua obra “O Capital”. 

O processo de acumulação primitiva, reflete o avanço do capital sobre a agricultura, 

as terras são adquiridas à baixíssimo custo, transformadas em mercadorias, e exploradas até a 

degradação dos solos, enquanto agricultores são expulsos e direcionados para as cidades, como 

população trabalhadora excedente (supérflua), chamada de superpopulação relativa, que 

exercerá a importante função na dinâmica capitalista de determinar (abaixar) os salários, 

aumentar a produtividade dos trabalhadores e enfraquecer a organização destes, favorecendo a 

exploração dos trabalhadores na cidade e a acumulação de valor para o capital585. 

A superpopulação relativa consiste na força de trabalho excedente, ou seja, não 

absorvida, portanto, desempregada. Ela pressiona a força de trabalho empregada permitindo 

que o capitalista explore cada vez mais sua força de trabalho empregada, por isto ela exerce a 

                                                 
584 ASAMBLEA GENERAL. Third Committee: A/C.3/73/L.30. 73 rd. Session. Disponível em: 

https://www.un.org/en/ga/third/73/docs/voting_sheets/L.30.pdf. Acesso em: 22 abr. 2019. 
585 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2013, p. 716, 717,718. 

https://www.un.org/en/ga/third/73/docs/voting_sheets/L.30.pdf
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função de um exército industrial de reserva, que permite a reprodução do modo de produção 

capitalista586. 

Marx denomina de superpopulação relativa latente a população trabalhadora rural, que 

com o avanço do capitalismo sobre a agricultura, torna-se desempregada e considera a 

possibilidade de se transferir para a cidade em busca de emprego nas fábricas, o que coloca o 

trabalhador rural à beira do ingresso no pauperismo587. 

Mas não é somente como exército industrial de reserva que os trabalhadores rurais são 

explorados na dinâmica capitalista urbana, os que ficam no campo, também são esmagados por 

um mecanismo de endividamento veiculado através de hipotecas, dinâmica que se perpetua até 

hoje. 

Marx explica que a primeira geração que recebeu a terra após o final do feudalismo 

não pagou nenhum preço pela terra, onde se situa a gênese da acumulação primitiva, mas as 

gerações seguintes pagam um preço pela terra e ficam presos ao pagamento de hipoteca, sob 

pena de perderem as terras, de modo que pouco mudou sobre as condições rígidas de trabalho 

do feudalismo para o capitalismo. 

Enquanto no feudalismo a terra era paga pela semisservidão, no capitalismo, paga-se, 

mediante hipoteca, pela terra e pelas condições necessárias para o exercício da agricultura, 

sendo que, conforme a população e a divisão de terra aumentam, os valores pagos pela terra 

ficam mais caros e aumenta-se o endividamento do agricultor. 

Assim como sobre as propriedades fundiárias medievais se acumulavam os 

privilégios, sobre as parcelas modernas se acumulam as hipotecas. Em 

contrapartida: no regime do parcelamento, a terra é, para os seus proprietários, 

puramente um instrumento de produção. Ora, na mesma proporção em que a 

terra é dividida, diminui a sua produtividade. A aplicação da maquinaria à 

terra, a divisão do trabalho, os grandes recursos de enobrecimento do solo, 

como a construção de canais de escoamento e irrigação e similares, tornam-se 

cada vez mais inviáveis, ao passo que os falsos custos do cultivo do solo 

crescem na mesma proporção da divisão do próprio instrumento de produção. 

Tudo isso se dá independentemente do fato de o proprietário da parcela dispor 

de capital ou não. Porém, quanto mais aumenta a divisão, tanto mais a parcela 

de terra com seu inventário para lá de miserável representa todo o capital do 

agricultor parceleiro, tanto mais deixa de ser realizado o investimento de 

capital na terra, tanto mais faltam ao campônio a terra, o dinheiro e a formação 

para aplicar os progressos da agronomia, tanto mais entra em retrocesso o 

cultivo do solo588. 

 

                                                 
586 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2013, p. 712. 
587 Ibid., p. 718. 
588 MARX, Karl. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 130.  
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Neste cenário tanto o trabalhador rural quanto a terra são explorados, para garantir o 

acúmulo de renda do proprietário de terra, mesmo que custe a degradação do solo e o sofrimento 

do agricultor e sua família.  

Este processo de acumulação primitiva se faz presente continuamente na história da 

sociedade capitalista, de modo que não foi somente a primeira fase para o desenvolvimento do 

capitalismo, restrito a um determinado momento histórico, mas sim, um fenômeno que se repete 

para perpetuação do capitalismo589. 

Neste sentido, 

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centro urbanos, 

aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos campos 

e, com isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da 

vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países 

bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, subordinou os povos 

camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente.  

A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meio de produção da 

propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios 

de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência 

necessária dessas transformações foi a centralização política. Províncias 

independentes, ligadas apenas por débeis laços federativos, possuindo 

interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas em 

uma só nação, com um só governo, uma só lei, um só interesse nacional da 

classe, uma só barreira alfandegária590. 

 

Assim, a acumulação primitiva – indispensável à repetição do capitalismo – apenas 

muda sua roupagem. No atual cenário de capital mundializado, o avanço do capitalismo sobre 

o campo, é realizado por grandes empresas multinacionais que adentram em países periféricos 

e instalam seus complexos agroindustriais no campo, via monocultura, para exportação, 

alcançando a ampliação e a reprodução do capital e expropriando e expulsando camponeses 

para as cidades591. 

A expropriação do campesinato foi colocada por Marx na dinâmica da acumulação 

primitiva, porém, esta vem se reproduzindo continuamente seja pelas políticas do Fundo 

Monetário Internacional, seja como forma de produção e dominação típicas da colonização592 

do século XVI até as novas formas de colonização, embora adote mecanismos distintos, o 

resultado é o mesmo: a expulsão dos camponeses de suas terras e o avanço do capitalismo no 

campo sob o primado do mercado internacional de commodities. 

                                                 
589 HARVEY, David. Para entender o capital: livro I. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 292. 
590 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 44. 
591 BARROS, Ilena Felipe. O agronegócio e a atuação da burguesia agrária: considerações da luta de classes no 

campo. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 131, p. 175-195, jan./abr. 2018, p. 176. 
592 CHESNAIS, François; SERFATI, Claude. “Ecologia” e condições físicas da reprodução social: alguns fios 

condutores marxistas. Crítica Marxista, Campinas, n. 16, p. 39-75, 2003, p. 53. 
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A situação atual dos agricultores e campesinos indica a perpetuação deste quadro de 

exploração e ao lado das hipotecas, a “revolução verde” trouxe a dependência do “pacote 

tecnológico” que coloca em risco as terras dadas em garantia, e, principalmente, as sementes, 

fonte de vida, transformadas em mercadoria e sequestradas do povo e da humanidade. 

A forte adesão ao pacote tecnológico partiu e ainda parte da crença de que a ciência e 

a tecnologia são neutras e que todos os problemas seriam resolvidos pelo “desenvolvimento” e 

pela “modernização”, entretanto, a realidade foi bem diferente, o pacote tecnológico da 

“revolução verde” não trouxe a solução para os problemas ambientais, nem sociais, pelo 

contrário, criou corporações como a Monsanto, que incrementou seu poder por todo o mundo593. 

O Brasil não está fora desta dinâmica internacional de exploração. A “revolução 

verde” em suas duas fases colocou e coloca o país no papel de atender aos interesses das grandes 

empresas, ícones do agronegócio, detentoras de maquinários, crédito agrícola, tecnologia e 

patentes de agrotóxicos e sementes. 

No Brasil, a questão agrária atual pode ser analisada sobre dois paradigmas 

contrapostos: o da “revolução verde” calcada no latifúndio, na monocultura transgênica e na 

modernização conservadora e de outro lado o paradigma agroecológico. 

Neste sentido,  

Na questão agrária brasileira estes dois paradigmas estão colocados: de um 

lado a Revolução Verde, modernização da agricultura e biotecnologia, 

reafirmando a velha forma do latifúndio; de outro lado a agroecologia, como 

uma das formas de (re)criação do campesinato, negando o fim dessa classe e 

se afirma nos movimentos sociais, com modelo de produção com base 

ecológica permitindo que as famílias permaneçam no campo, diminuindo a 

concentração de terras e as desigualdades sociais594. 

 

A partir da agroecologia é possível se redefinir um novo paradigma agrário, sob uma 

nova forma de se relacionar com a natureza e de cultivar a terra, valorizando o conhecimento 

popular, pautado em base científica, com uma ciência destinada a melhorar a vida das pessoas 

e preservando o meio ambiente. 

E, principalmente, pela valorização do trabalhador rural e por uma nova forma de se 

socializar a terra, conferindo, efetivamente, função social à terra, nos termos do preceito 

constitucional disposto no art. 186 da Constituição da República, de modo que latifúndios 

                                                 
593 MÉSZÁROS, István. O desafio do desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva. Texto 

lido na conferência da Cúpula dos Parlamentares Latino-Americanos. Caracas, 2001. Disponível em: 

https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html. Acesso em: 18 maio 2019. Não paginado. 
594 GUIMARÃES, Roberli Ribeiro; MESQUITA; Helena Angélica de. Agroecologia x agronegócio: crises e 

convivências. Espaço em Revista, Catalão, v. 12, n. 2, p. 1-17, jul./dez. 2010, p. 3.  

https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html
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monocultores e/ou transgênicos não se mostram sustentáveis, nem cumpridores da função 

social da propriedade. 

O paradigma agroecológico ajuda a desenvolver uma consciência política e social nos 

agricultores e trabalhadores rurais, para se organizarem e lutarem por um modelo justo de 

distribuição de terras, pela reforma agrária, pela função social da propriedade, opondo-se ao 

modelo do agronegócio em que os trabalhadores são explorados e expropriados de suas terras. 

Ao lado da devastação ambiental, o avanço dos latifúndios e da fronteira agrícola acirra 

a desigualdade social e a violência no campo, enquanto “o campesinato passou a ser entendido 

como sinônimo do atraso e da dependência, além da improdutividade, mas o fato é que, 

camuflados sob o manto do “dinâmico agronegócio”, a situação e o reconhecimento da 

condição camponesa é bastante difícil595. 

O Brasil, em relação ao Censo Agropecuário de 2006, teve um aumento de 5% na área 

rural, mas diminuiu a quantidade de estabelecimentos rurais de 5.175.636 para 5.072.152 e em 

9,2 % dos trabalhadores rurais, sendo que 70% das propriedades rurais têm entre 1 e 50 ha596, 

ou seja, são consideradas pequenas ou médias. 

De acordo com Relatório da OXFAM, a partir de dados do Censo Agropecuário de 

2006, “os grandes estabelecimentos somam apenas 0,91% do total dos estabelecimentos rurais 

brasileiros, mas concentram 45% de toda a área rural do país”597. 

A situação não melhorou no último censo, tendo em vista que os estabelecimentos com 

1.000 ha ou mais aumentaram em quantidade e em área, correspondendo a 47,5% da área rural 

do país598. 

Pensar um modo de produção agroecológico é o primeiro passo para se mudar valores 

civilizacionais, éticos, filosóficos, econômicos, sociais, culturais, alimentares e de respeito para 

com as outras formas de vida. É uma forma de garantir a biodiversidade no campo e a 

diversidade de formas jurídicas de uso e ocupação da terra. 

                                                 
595 SANTOS NETO, José Leite dos; BEZERRA NETO, Luiz; BEZERRA, Maria Cristina dos Santos (org.). 

Trabalho e educação: estudos sobre o rural brasileiro. Uberlândia: Navegando Publicações; São Carlos: Pedro & 

João Editores, 2017, p. 50. 
596 BRASIL. IBGE. Resultados preliminares: censo agro 2017. Disponível em: 

https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/estabelecimentos.pdf. Acesso em: 15 

fev. 2019. 
597 OXFAM. Terrenos da Desigualdade: Terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural. Informe da Oxfam 

Brasil. nov. 2016. Disponível em: https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio-

terrenos_desigualdade-brasil.pdf. Acesso em: 15 fev. 2019. 
598 BRASIL. IBGE. Resultados preliminares: censo agro 2017. Disponível em: 

https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/estabelecimentos.pdf. Acesso em: 15 

fev. 2019. 
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A agroecologia é um sistema de produção agrícola que se contrapõe à expansão do 

capitalismo sobre a agricultura, no fenômeno conhecido como agronegócio, por isto ela muda 

desde as práticas agronômicas até o sistema agrário e a forma de uso do solo, pois  

A terra é um bem maior e comum a todos, porém foi apropriada privadamente 

para produzir. A terra não deve ser tratada como uma mercadoria, mas na 

lógica do capital está retida sob o domínio de poucos. É o hábitat natural da 

humanidade, é vida e proporciona a vida. A terra só tem sentido quando 

produz para toda a população sobreviver com dignidade. É urgente e 

necessária uma política de reforma agrária consistente, ampla, massiva, junto 

com uma política agrícola de apoio à pequena produção familiar e 

camponesa599. 

 

Portanto, o paradigma agroecológico deve propiciar mais do que uma ruptura 

ideológica, mas sim estrutural, deve provocar abalos na própria estrutura capitalista, pois, de 

acordo com Ellen Meiksins Wood, a origem do capitalismo iniciou-se no campo600, assim, 

como sua ruína também pode ali se iniciar, através da agroecologia.  

Marx enfatizou que a transformação das relações de propriedade também deve 

implicar uma reorganização sistemática do intercâmbio com a natureza, com uma sociedade de 

produtores associados para administrar a relação metabólica601 de forma racional, democrática 

e sustentável.  

A origem do capitalismo está no campo, no processo de privatização de terras e 

expropriação dos campesinos, em que  

A comercialização do solo foi apenas um outro nome para a liquidação do 

feudalismo, que se iniciou nos centros urbanos ocidentais, inclusive na 

Inglaterra, no século XIV e terminou cerca de quinhentos anos mais tarde, no 

decurso das revoluções europeias, quando foram abolidos os remanescentes 

da servidão feudal. Tirar o homem da terra significava reduzir o corpo 

econômico a seus elementos, de forma que cada elemento pudesse inserir-se 

naquela parte do sistema onde fosse mais útil602. 
 

A partir dos cercamentos a terra - que era comunal (commons) - passa a receber um 

tratamento individualizado, transformando-se em mercadoria passa a ser comercializada, 

marcando o início do fim do feudalismo e abrindo espaço e criando condições capitalismo. “O 

                                                 
599 BARROS, Ilena Felipe. O agronegócio e a atuação da burguesia agrária: considerações da luta de classes no 

campo. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 131, p. 175-195, jan./abr. 2018, p. 193. 
600 WOOD, Ellen Meiksins. As origens agrárias do capitalismo. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v. 1, n. 

10, p. 12-29, 2000.  
601 FOSTER, John Bellamy; CLARK, Brett; YORK, Richard. The ecological rift: capitalism’s war on the Earth. 

New York: Monthly Review Press, 2010, p. 406. 
602 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nosso época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000, 

p. 215. 
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desenvolvimento capitalista transformou a terra em propriedade privada, e a terra transformada 

em propriedade privada promoveu o desenvolvimento capitalista”603. 

O aumento da produtividade agrícola e a expropriação dos camponeses de suas terras 

gerou, na chamada origem da acumulação primitiva, as condições propícias ao surgimento do 

capitalismo e a industrialização nas cidades, pois “sem um setor agrícola produtivo que pudesse 

sustentar uma importante força de trabalho não-agrícola, o primeiro capitalismo industrial do 

mundo provavelmente não teria aparecido”604. 

E já na fase gestacional do capitalismo, através dos “melhoramentos” (improvement) 

das técnicas agrícolas para aumento da produtividade, as relações entre seres humanos e 

natureza foram profundamente modificadas, pois, na ideia de “melhoramento” está a busca pelo 

lucro, aumento de produtividade e vantagens econômicas605.  

Neste sentido, 

A ética do “melhoramento”, da produtividade visando o lucro, é também, 

naturalmente, a ética do uso irresponsável da terra, da doença da vaca louca e 

da destruição ambiental. O capitalismo nasceu no âmago da vida humana, na 

interação com a natureza da qual depende a própria vida. A transformação 

dessa interação pelo capitalismo agrário revela os impulsos inerentemente 

destrutivos de um sistema no qual os aspectos fundamentais da existência 

estão sujeitos às exigências do lucro606. 

 

A origem do capitalismo no campo mostra com clareza os efeitos destrutivos da lógica 

da acumulação sobre a natureza e sua mercantilização, revela o processo de cercamento 

(enclosures) privatizando a terra comunal, através da sacralidade da propriedade privada, em 

detrimento da moradia e bem-estar dos camponeses expropriados.  

Este mesmo processo se repetiu na colonização da América, África e se repete, ainda 

hoje, nas terras indígenas pressionadas pelo agronegócio e sua fronteira agrícola. Contudo, as 

enclosures não destroem apenas a propriedade comunal e as terras e águas, mas também “uma 

inteligência comum concreta ligada a este comum do qual todos dependiam”607. 

A origem do capitalismo está atrelada ao desenvolvimento da agricultura e à ocupação 

do solo, que se faz segundo a lógica capitalista de subordinar a natureza aos desejos da 

sociedade industrial e explorar a terra e o trabalho rural. 

Assim,  

                                                 
603 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2003, p. 81. 
604 WOOD, Ellen Meiksins. As origens agrárias do capitalismo. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v. 1, n. 

10, p. 12-29, 2000, p. 26.  
605 Ibid., p. 27. 
606 Ibid., p. 27-28. 
607 TIBLE, Jean. Lutas cosmopolíticas: Marx e América Indígena (Yanomami). Lugar Comum, Rio de Janeiro, 

n. 30, p. 31-44, fev. 2012, p. 41. 
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O primeiro estágio foi a comercialização do solo, mobilizando o rendimento 

feudal da terra. O segundo foi o incremento da produção de alimentos e de 

matérias-primas orgânicas, para atender às exigências, em escala nacional, de 

uma produção industrial em rápido crescimento. O terceiro foi estender esse 

sistema de produção excedente aos territórios de além-mar e coloniais. Com 

esse último passo, a terra e sua produção se inseriram finalmente no esquema 

de um mercado auto-regulável608.  

 

A acumulação primitiva se realiza através dos cercamentos e “melhoramentos”, os 

quais fornecem terras, recursos naturais e mão de obra barata no campo e na cidade, diante da 

superpopulação relativa que ajuda a manter baixo o valor da força de trabalho urbana e da 

presença de um proletariado rural sem-terra, indispensável ao funcionamento do capitalismo. 

Neste sentido, David Harvey ensina 

Mas para a total dominação do capital sobre o trabalho ser conseguida, antes 

de tudo deve ser criada uma força de trabalho assalariada, um proletariado sem 

terra. A acumulação primitiva fora da terra produz trabalhadores assalariados. 

Uma forma definida de propriedade da terra preenche esse papel histórico e 

continua a preenchê-lo, na medida em que a ampliação e o aprofundamento 

do capitalismo no cenário mundial o requeiram. Quando o capital encontra 

situações em que a propriedade privada na terra não existe, ele deve dar passos 

ativos para criá-la e desse modo garantir a produção do trabalho assalariado. 

E a necessidade de negar o acesso do trabalhador à terra como meio de 

produção não diminui de modo algum com o avanço do capitalismo. Na 

verdade, isso continua sendo uma necessidade permanente para que a 

reprodução da relação de classe entre o capital e o trabalho seja assegurada609. 

 

A propriedade privada da terra gera expropriação dos campesinos e povos tradicionais 

e força a existência do trabalho assalariado, forma de exploração dos trabalhadores que são 

obrigados a venderem-se como força de trabalho para sobreviverem, tanto no campo como na 

cidade. 

Mas a propriedade privada também gera uma oposição de interesse entre o proprietário 

fundiário e a sociedade610, diante das escolhas sobre o que produzir, em que quantidade e de 

que forma, gera conflitos de interesses entre arrendatários, trabalhadores, agricultores e entre 

os próprios proprietários de terra, ou seja, é um fonte repleta de conflitos. 

A teoria da renda da terra de Marx explica como a terra se transforma em mercadoria, 

através de sua transformação em propriedade privada geradora de renda, mesmo não sendo 

produto do trabalho humano, também explica como o direito à terra se torna um capital fictício, 

pois o que é comercializado não é a terra, mas o direito à renda da terra611. 

                                                 
608 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nosso época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000, 

p. 215. 
609 HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 523. 
610 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. 4. reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 71. 
611 HARVEY, op. cit., p. 532. 
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Este processo se repete para a perpetuação da dinâmica capitalista, e, 

contemporaneamente, recebe o nome de land grabbing, que indica o processo de aquisição de 

terra e recursos naturais por estrangeiros, com a expulsão de seus proprietários. 

Sobre o conceito de land grabbing, pode-se dizer 

Diante das dificuldades conceituais – que não se reduzem a problemas 

linguísticos –, a melhor opção (certamente com baixo apelo midiático) é 

traduzir ‘land grabbing’ como apropriação de terras. Em primeiro lugar, 

apropriação descreve o fenômeno porque “[…] implica na transferência de 

propriedade, de direitos de uso e do controle” sobre terras que “eram 

propriedades pública ou privada” (FAIRHEAD; LEACH e SCOONES, 2012, 

p. 238). A transferência pode se dar via diferentes tipos de transações – legais, 

ilegais ou mesmo não legítimas –, o que não necessariamente implica em 

compra, pois há muitos casos de leasing ou arrendamentos, mas sim no 

controle sobre terras e sobre recursos612. 

 

Este processo de acumulação de terras por estrangeiros é chamado por David Harvey 

de acumulação de desapossamento, prática colonialista e imperialista, que se caracterizou nos 

anos 1950 e 1960, por busca de recursos naturais e depois na década de 1970, pelo 

desapossamento de terras, contra o qual Chico Mendes e o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, no Brasil, buscam defender os agricultores e povos tradicionais613.  

Recentemente, o land grabbing direcionou-se para países africanos, onde se desenrola 

com toda violência, a ponto de receber o nome de “novo colonialismo agrário”, por representar 

uma recolonização indireta dos recursos africanos, tendo em vista que os estudos apontam que 

entre 2008 e 2009 foram adquiridos cerca de 56 milhões de hectares de terras no mundo, sendo 

dois terços (cerca de 30 milhões) na África subsaariana, em contraposição a média anual 

anterior de 4 milhões de hectares614. 

Para ilustrar a gravidade da situação, a Etiópia, país marcado por recorrentes crises de 

fome, no ano da grande forme de 2011, ofereceu 3 milhões de hectares de terra cultivável para 

investidores estrangeiros da Índia, China, Paquistão e Arábia Saudita, a um preço de 2.500 Km² 

de terras virgens e produtivas a €700 (setecentos Euros) mensais por cinquenta anos615. 

Nesta dinâmica neoliberal do capitalismo, acirra-se de modo violento a exploração da 

relação entre seres humanos e natureza, com a participação do Estado que operacionaliza e 

garante os contratos de venda da terra e de “investimentos” estrangeiros que resultam na perda 

                                                 
612 SAUER, Sérgio; BORRAS JÚNIOR, Saturnino. ‘Land grabbing’ e ‘green grabbing’: Uma leitura da ‘corrida 

na produção acadêmica’ sobre a apropriação global de terras. Campo-Território: revista de geografia agrária. 

Edição especial, p. 6-42, jun., 2016, p. 13. 
613 HARVEY, David. Para entender o capital: livro I. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 296. 
614 ESTEVE, Esther Vivas. O negócio da comida: quem controla nossa alimentação? São Paulo: Expressão 

Popular, 2017, p. 33. 
615 Ibid., p. 34. 
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da terra por parte dos agricultores e povos tradicionais, num primeiro momento, e depois com 

o exaurimento dos recursos naturais.  

Neste sentido, 

[...] os interesses do lucro definem de maneira decisiva as inovações técnicas, 

as condições de produção, a qualidade dos produtos, assim como sua 

sustentabilidade ecológica e social. Ao contrário do que afirmam os 

apologistas da economia de mercado, os interesses do lucro não garantem uma 

ciência fundamentada na sustentabilidade social e ambiental, nenhum 

desenvolvimento e nenhuma introdução de produtos orientada para a sua 

reutilização, controle e reparação. Na economia de mercado capitalista, a 

interação entre ser humano e natureza tende a ser eliminada e reduzida à 

relação do dinheiro, isto é, à pressão do mercado por um constante aumento 

da produção de mercadorias, que domina a ordem social em prejuízo do ser 

humano e da natureza616. 

 

Desta forma, assim como a relação entre seres humanos e natureza passa a ser 

mercantilizada e regida pela lógica da exploração, também a relação humano - humano, a ponto 

de que alguns são expropriados de suas terras, para servir à lógica lucrativa de outros. 

Assim, “a história do capitalismo agrário e tudo que segue mostra com clareza que, 

onde quer que os imperativos do mercado regulem a economia e governem a reprodução social, 

não há como escapar da exploração”617.  

Neste sentido, o fim do ciclo do café brasileiro propiciou recursos financeiros 

suficientes para permitir a industrialização do país, com a introdução da mão de obra imigrante 

e a formação incipiente de uma nova classe de trabalhadores recém-libertos da escravidão e 

agora trabalhadores assalariados vulneráveis, para serem explorados em indústrias, nas lavouras 

ou seguir para os rincões do Brasil em busca de alternativas. 

Este processo de industrialização é o que Florestan Fernandes denominou de modo 

duplamente articulado, no plano interno, o setor agrário continuava arcaico e, no plano externo, 

vinculado a economias hegemônicas, corroborando o modelo agrário-exportador pautado no 

latifúndio monocultor com exploração de mão de obra barata618. 

A dupla articulação impôs uma conciliação e harmonização de interesses distintos 

tanto internamente quanto externamente, atendendo aos interesses do capitalismo competitivo 

mundial, de forma que para se industrializar, o Brasil recebeu apoio financeiro para criar 

                                                 
616 ANDRIOLI, Antônio Inácio. A atualidade de Marx para o debate sobre tecnologia e meio ambiente. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 27, p. 11-25, 2008, p. 17. 
617 WOOD, Ellen Meiksins. As origens agrárias do capitalismo. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v. 1, n. 

10, p. 12-29, 2000, p. 29. 
618 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1981, p. 242. 
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infraestrutura interna, conectando as cidades e promovendo a urbanização, a fim de atender as 

demandas do mercado externo. 

A burguesia brasileira nasce atrelada à oligarquia agrária, pois o modelo de capitalismo 

dependente impõe uma industrialização voltada aos anseios do mercado externo (articulação 

externa) e através de incentivos e estruturação que coopta a oligarquia agrária que se mantém 

arcaica e conservadora pautada no modelo latifundiário monocultor (articulação interna). 

Neste sentido,  

A saída da economia colonial agrícola – em especial do café, que sustentou o 

Império e a Primeira República – engendra uma transformação das relações 

de autoritarismo que caracterizaram a grande fase inicial da origem do 

capitalismo brasileiro. Se de um lado a industrialização e a urbanização criam 

espaço à horizontalidade de uma sociedade civil – e a partir daí dá margem à 

possibilidade dos direitos civis, dos direitos políticos, de uma certa interação 

com o Estado – por outro lado mantêm a estrutura econômico-social vinculada 

a um controle autoritário619.  

 

Mesmo com um processo inicial de industrialização, as estruturas agrárias se 

mantiveram injustas e concentradas, não houve reforma agrária, nem indenização aos antigos 

trabalhadores escravos, os quais ficaram impossibilitados de adquirirem suas próprias terras, 

tendo em vista que a Lei de Terras – lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, promulgada por 

Dom Pedro II proibiu qualquer forma de ocupação e uso das terras devolutas, que não fosse a 

compra: 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo 

que não seja o de compra. 

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes 

estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas 

gratuitamente. 

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas 

derribarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com 

perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do 

prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, 

porém, não terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes620. 

 

Este processo histórico de injustiça social que se seguiu ao término da escravidão, 

legitima a desigualdade social, a privatização das terras e dos recursos naturais e consolida a 

insensibilização das pessoas diante da não reparação histórica das injustiças de 388 anos de 

escravidão, quadro em que conflitos por acesso a recursos naturais, lutas por justiça social e 

                                                 
619 MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 98. 
620 BRASIL. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1850. 
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agricultura sustentável não são capazes de comover um povo que não se sensibiliza pelas 

atrocidades da escravidão e da tortura, por exemplo. 

Durante a escravidão, além da violência sobre as pessoas escravizadas, a presença 

camponesa foi invisibilizada e depois oprimida pela empresa colonial. Neste sentido,  

Para isto, deve se considerar que, desde a exploração colonial até o início do 

século XVII, a presença camponesa foi invisibilizada, inclusive pela marca do 

escravismo colonial. A ocupação populacional, a instalação dos centros 

comerciais, a distribuição de poder entre as famílias mandatárias, a 

disseminação de um tipo de cultura baseada na dominação e violência das 

oligarquias tiveram como ponto determinante a exploração da grande empresa 

colonial. Tal exploração origina a dominação de classe e o uso da violência 

como práxis nas relações sociais, tornados traços da identidade agrária. A 

disseminação indígena foi justificada pela indolência e rebeldia desses povos, 

pois ‘não serviam’ como força de trabalho escrava, visto que não se 

submetiam aos trabalhos e a dominação europeia621. 

 

Outra decorrência da agroecologia no sistema agrário, pode ser vista na própria 

conceituação do direito agrário. A doutrina especializada o conceitua como “o conjunto de 

normas jurídicas concernentes ao aproveitamento do imóvel rural”622. 

O direito agrário brasileiro tem sua autonomia reconhecida na Emenda Constitucional 

nº 10/1964, que o inseriu no rol da competência legislativa da União, seguida pela promulgação 

da lei nº 4.504/64, autodenominada de Estatuto da Terra, que institucionaliza o direito agrário 

no país623. 

Na doutrina pátria conceitua-se direito agrário da seguinte forma: 

O direito agrário ou rural é formado pelo conjunto de normas que disciplina a 

vida e o desenvolvimento econômico da agricultura e daqueles que utilizam a 

terra para atividades produtivas. Trata-se do direito que rege o mundo rural, a 

proteção da natureza, o cultivo da terra e as demais atividades rurais624. 

 

A produção de alimentos, como a principal atividade agrícola, traz para o direito 

agrário também a preocupação com temas relacionados à segurança alimentar, fome e soberania 

alimentar, ou seja, o direito agrário garante quantidade e qualidade dos alimentos da produção 

ao consumo, razão pela qual pode ser compreendido também como um dos direitos humanos625. 

Embora ainda haja autores contemporâneos que sigam a esteira de autores tradicionais 

da escola italiana de direito agrário, tais como Antonio Carrozza, para quem o direito agrário 

                                                 
621 LUSA, Mailiz Garibotti. O campo e o campesinato: discussão a partir da perspectiva marxista. In: 4º 
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622 OPITZ, Sílvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso completo de direito agrário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 

p. 58.  
623 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 27. 
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como ciência jurídica autônoma, não pode ser misturada a concepções ambientalistas, nem 

alimentares, usando dos mais variados argumentos: esta ampliação de objeto retiraria o caráter 

científico do direito agrário; a agricultura não produz somente alimentos, logo, não poderia ser 

direito agroalimentar; ademais usa técnicas artificiais de produção agrícola, logo não deve ser 

considerada como um ciclo biológico626. 

Ao assumir como objeto a relação dos seres humanos com a terra e sua produção 

agrícola, o direito agrário se aproxima assim da agroecologia, já que esta busca formas de 

produção agrícola sustentável e ecológica. 

A agroecologia, como já visto, insere na produção agrícola princípios ecológicos para 

uma produção sustentável, tanto do ponto de vista social, econômico e ambiental, como 

condição necessária para a garantia do equilíbrio ecológico dos ecossistemas e sobrevivência 

dos seres humanos. 

São estes alguns princípios básicos da ecologia – interdependência, 

reciclagem, parceria, flexibilidade, diversidade e, como consequência de 

todos estes, sustentabilidade. À medida que o nosso século se aproxima do seu 

término, e que nos aproximamos de um novo milênio, a sobrevivência da 

humanidade dependerá de nossa alfabetização ecológica, da nossa capacidade 

para entender estes princípio da ecologia e viver em conformidade com eles627. 

 

Deste modo, agroecologia deve ser, também, a base do direito agrário, tendo em vista 

que ambos buscam uma agricultura socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente 

saudável e ecologicamente equilibrada. 

Contudo, percebe-se tanto nas leis, como na própria condução da política agrícola 

nacional a cargo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, uma divisão muito 

clara entre Política Agrícola (lei 8.171/91) e Política Nacional de Agroecologia (decreto 

7.794/12), sendo a primeira merecedora de grande parte dos recursos, instrumentos e 

operacionalização por parte do Ministério da Agricultura, ao passo que a segunda fica relegada 

aos pequenos e médios agricultores. 

A título ilustrativo, enquanto a agricultura familiar – com aproximadamente 4,4 

milhões de famílias agricultoras, representa 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros e 38% 

do valor bruto da produção agropecuária, respondendo por sete em cada dez postos de trabalho 

no campo e por mais de 50% dos alimentos da cesta básica brasileira -  recebeu de incentivo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para a Safra 2017/2018 
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o valor de R$ 30 bilhões de crédito628, o Plano Safra destinou para o agronegócio, para o ano 

agrícola 2018/19 o valor de R$ 194,3 bilhões629. 

Conforme visto, no primeiro capítulo, relegar a agroecologia à produção em pequena 

escala ou à agricultura familiar é uma estratégia política do agronegócio, ao difundir a falsa 

ideia de que a agricultura agroecológica não tem o potencial para grande escala. 

O já citado relatório de Olivier de Schutter apontou no sentido de que a “propagação 

das práticas agroecológicas pode aumentar simultaneamente a produtividade agrícola e a 

segurança alimentar, melhorar a renda e os meios de vida rural e reverter e conter a tendência 

de perda de espécies e erosão genética630, desta forma, a agroecologia não pode continuar 

invisível ao direito agrário. 

Em 2013, uma meta-análise de 50 estudos de casos selecionados em 22 países 

africanos mostrou a contribuição da agroecologia para atingir, de forma direta, dez dos 

dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, destacando o 

seu potencial para elevar de maneira sustentável os níveis de soberania alimentar, conservando 

a biodiversidade e respeitando os conhecimentos e as inovações de agricultores tradicionais631. 

O direito agrário para cumprir sua função de incentivar a produção agrícola de 

alimentos saudáveis, de forma sustentável, com respeito ao meio ambiente e com justiça social 

não pode negar a agroecologia e continuar promovendo uma agricultura insustentável, pautada 

em monocultura, transgênica, latifundiária e exploratória. Dar as costas para a agroecologia 

significa negar a própria cientificidade do direito agrário, que deixa de ser científico para ser 

puramente político na defesa dos interesses do capital estrangeiro. 

Hoje, o direito agrário pode ser comparado ao direito ambiental na década de 1950 e 

1960, quando se defendia vigorosamente o direito de poluir para propiciar a industrialização e 

o crescimento econômico para o bem de todos, com a diferença que àquela época a consciência 

e a ciência ambiental ainda estavam num estágio incipiente de desenvolvimento. 

O famigerado crescimento econômico beneficiou bem poucos, basta ver os índices 

mundiais de desigualdade social, miséria, fome e concentração de riquezas, porém, a 
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industrialização desacompanhada de planejamento social e ambiental incrementou níveis 

assustadores de poluição e ainda hoje todos arcam com os custos de tais ações. 

Exemplo deste modelo de desenvolvimento predatório é o caso de Cubatão, polo 

industrial dos anos 1960 e 1970, cujo ápice da poluição na década de 1980, tornou a cidade 

símbolo do desastre industrial e poluição, inclusive com nascimentos de fetos anencefálicos e 

com má-formação, o que lhe rendeu o nome de “Vale da Morte”632. 

Outros exemplos da adoção de uma industrialização sem planejamento industrial está 

na adoção do transporte rodoviário em detrimento da conjugação com ferrovias, aerovias e 

hidrovias; a expansão das cidades sem saneamento básico e a transformação dos rios em 

esgotos, mostram que o difícil preço que a presente geração tem que conviver pelas escolhas 

ambientalmente irresponsáveis. 

O quadro se repete com o direito agrário, em pleno século XXI, um modelo de 

agricultura continua sendo imposto pela “revolução verde” em detrimento da sustentabilidade 

agrícola e do desenvolvimento rural, enquanto a solução agroecológica é desprezada pelo 

próprio direito ambiental. 

Na década de 1970, o direito ambiental brasileiro ainda estava na fase da tutela 

sanitária do meio ambiente, com poucas leis, ainda regidas pela lógica utilitarista e pelo 

antropocentrismo puro, mais preocupadas com a saúde humana do que com o ambiente. Apenas 

com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81) e a Constituição da 

República de 1988 que o direito ambiental surge com autonomia e preocupação holística633. 

Atualmente, o direito agrário conta com o apoio de um vasto conhecimento científico 

ambiental que pode lhe dar supedâneo para eleger os rumos de uma verdadeira política agrícola 

sustentável, ambientalmente correta, ecologicamente equilibrada, socialmente justa e 

economicamente viável, de modo que se o erro do direito ambiental nas décadas passadas pode 

ser escusável, diante da falta de informações e instrumentos; hoje, o do direito agrário é 

inescusável. 

O elemento central do direito agrário reside no princípio da função social da terra e da 

propriedade, cujos efeitos são irradiados para todos os institutos agrários. Embora haja autores 

que usem os termos como sinônimos, não se deve confundir terra como propriedade, embora 

seja isto que a visão capitalista faça com a natureza.  
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O direito agrário trabalha com estes dois princípios – função social da terra e a função 

social da propriedade – e ambos precisam ser compreendidos e aplicados a partir de uma 

mentalidade agrarista, isto é, uma mentalidade social para compreender e aplicar todos os 

institutos a partir da função social da terra e dos valores sociais do campo634. 

A função social da propriedade, ou da terra ou também chamada de função 

socioambiental, devido ao seu caráter fortemente ambiental deve ser uma condicionante para o 

exercício do direito de propriedade, pois a terra não é uma mercadoria qualquer, ela é 

indispensável para a vida e por isto precisa receber um tratamento que preserve sua vitalidade 

e sua potencialidade de gerar e manter a vida, através de condições para o seu uso, sob pena de 

se perder o direito de propriedade. 

Assim, a função social está na terra, mas o seu reconhecimento jurídico, como 

princípio, serve para condicionar e modelar o uso da terra, de modo que se “a introdução da 

ideia no sistema jurídico não altera nem restringe o direito de propriedade, perde efetividade e 

passa a ser letra morta”635.  

A função social da propriedade prevista no Estatuto da Terra teve como requisitos 

legais: o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, níveis satisfatórios de produtividade, 

conservação dos recursos naturais e observância das relações de trabalho636. 

Estes requisitos demonstram a centralidade da produtividade na função social da 

propriedade, colocando a terra como mercadoria, garantida por um direito de propriedade. A 

Constituição de 1988 ao tratar da Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária estabeleceu 

as bases para a desapropriação para fins de reforma agrária, a partir do descumprimento da 

função social da propriedade rural, definindo os elementos desta no artigo 186. 

E estabeleceu como requisitos para a função social da propriedade: o aproveitamento 

racional e adequado; a utilização dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, 

observância das relações de trabalho e bem-estar dos proprietários e trabalhadores637. 

Os aspectos ambientais se fazem presentes na função social da propriedade rural, 

portanto, torna-se um ponto nevrálgico para o direito agrário, especialmente, porque a 

                                                 
634 MIRANDA, Gursen. Direito agrário: ensino e prática. Curitiba: Juruá, 2014, p. 172 
635 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2003, p. 91. 
636 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. 

Brasília, DF: Presidência da República, 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm. Acesso em: 21 abr. 2019. 
637 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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agricultura vem sentindo os efeitos deletérios dos impactos ambientais causados por suas 

atividades, tal como o processo de desertificação dos solos e a escassez hídrica. 

Preservar o equilíbrio ecológico é essencial às atividades agrícolas, seja para oferta de 

água, temperatura, umidade do ar, solo vivo, por esta razão a indissociabilidade entre questões 

ambientais e agrárias não retira o caráter científico do direito agrário, pelo contrário, o insere 

no domínio da ciência total, holística e comprometida com valores éticos e de justiça e não 

apenas como o sentido burguês de ciência formal, tecnicista, elitista e fragmentada. 

Assim, a Constituição da República garante o cumprimento da função social e 

ambiental da propriedade rural e coloca o descumprimento a este preceito como causa para o 

procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, porém, ressalva a pequena e 

média propriedade e a propriedade produtiva. 

Estas ressalvas ensejaram uma série de polêmicas sobre quais propriedades poderiam 

ser desapropriadas, dando azo ao entendimento de que somente o latifúndio improdutivo 

poderia ser desapropriado, revelando um predomínio do critério econômico da produtividade 

sobre o critério da função social da propriedade. 

A divergência interpretativa pode basicamente ser resumida da seguinte forma: 

Mesmo pela leitura constitucional, existem possibilidades de entrave da 

efetivação do direito humano à terra rural, em decorrência do apego legalista 

deturpador da essência do corpo da Carta Magna. Observa-se um conflito 

entre a norma do art. 185, inciso II e o art. 186, ambos contido na Constituição. 

O primeiro privilegiando, desmedidamente, o critério da produtividade, e o 

segundo contemplando, de forma ampla, a função social em sua essência638.  

 

Um primeiro entendimento está no sentido de se interpretar de forma sistemática os 

artigos 184, 185 e 186 da Constituição de modo a permitir a desapropriação para fins de reforma 

agrária de imóvel produtivo, pequeno e médio que não estejam promovendo a função 

socioambiental da propriedade. 

Esta interpretação ganha força com a Emenda Constitucional 81/14 que alterou o artigo 

243 a permitir a desapropriação para fins de reforma agrária do imóvel produtivo que explore 

trabalho escravo ou o cultivo de plantas psicotrópicas639, dando força ao entendimento de que 

o critério econômico da produtividade não pode ser o único a ser aplicado para a observância 

da função social da propriedade, mostrando que a ressalva do art. 185 não é absoluta. 

                                                 
638 LEONEL JÚNIOR, Gladstone. Direito à agroecologia: a viabilidade e os entraves de uma prática agrícola 

sustentável. Curitiba: Prismas, 2016, p. 105. 
639 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


207 

Esta possibilidade reforça o entendimento doutrinário de que a violação da função 

socioambiental da propriedade rural abre as portas do procedimento da desapropriação para fins 

de reforma agrária, interpretando de forma sistemática os artigos 184, 185 e 186 da 

Constituição. 

Impende registrar a posição defendida por Carlos Frederico Marés: 

[...] A Constituição preceitua que a propriedade produtiva não é passível de 

desapropriação para fins de reforma agrária, assim como a pequena e média 

propriedade explorada pelo proprietário que não possua outra. A pequena e 

média propriedades exploradas por seu proprietário não servem para a reforma 

agrária por que já tem um sentido social. O descumprimento da função social 

por elas deve ser combatido pelos meios próprios, inclusive pela 

desapropriação por outra motivação640. 

 

No tocante à propriedade produtiva, Carlos Frederico Marés aponta três razões: a 

primeira é interpretação literal; a segunda, defende que a propriedade produtiva que não cumpre 

a função social deve seguir a solução da propriedade que cultiva psicotrópicos e ser expropriada 

sem pagamento de indenização e a terceira, inclui no conceito de produtiva o atendimento aos 

requisitos da função social641. 

Esta posição não isenta a pequena e média propriedade e a propriedade “produtiva” de 

sanções diante do descumprimento da função social, apenas ressalta que elas não atendem aos 

fins do programa de reforma agrária, o que, de forma alguma, indica que elas estão desobrigadas 

de cumprir a função social e isentas de sanções por eventuais descumprimentos deste dever 

constitucional. 

Isentar da sanção desapropriatória ou de qualquer outra punição a propriedade que não 

cumpra a função social, devido a uma interpretação literal e isolada do artigo 185 da 

Constituição reforça as estruturas arcaicas de poder no campo, mantém o latifúndio monocultor 

intocável, privilegia o título de propriedade em detrimento da utilidade social da posse-trabalho. 

Em sentido contrário, um segundo entendimento se posiciona pela interpretação literal 

do art. 185, colocando-o como exceção ao art. 186, a fim de excluir a possibilidade de 

desapropriação para fins de reforma agrária da pequena e média propriedade e da propriedade 

produtiva. 

Este posicionamento parte da ideia de que a Constituição quis conferir à propriedade 

produtiva e à pequena e média propriedade um tratamento diferenciado, que exclui a 

desapropriação em caso de descumprimento da função social. 

Neste sentido, José Afonso da Silva 

                                                 
640 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2003, p. 128. 
641 Ibid., p. 129. 
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A produtividade é um elemento da função social da propriedade rural. Não 

basta, porém, ser produtiva para que ela seja tida como cumpridora do 

princípio. Se ela produz, mas de modo irracional, inadequado, descumprindo 

a legislação trabalhista em relação a seus trabalhadores, evidentemente que 

está longe de atender a sua função social. Apesar disso, a Constituição 

estabeleceu que a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e 

fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 

De certo modo isso está previsto em relação a qualquer propriedade rural, pois 

é isso mesmo que significa a cláusula, constante do art. 186, ao estatuir que a 

função social será cumprida pela observância simultânea dos requisitos 

enumerados, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. A 

proibição de desapropriação da propriedade produtiva, para fins de reforma 

agrária, com pagamento da indenização mediante títulos da dívida agrária, é, 

a nosso ver, absoluta, sendo inútil procurar interpretação diferente com base 

em nossos desejos. Isso não seria científico642. 

 

Destarte, diante desta interpretação cumpre indagar quais seriam, então, nestes casos 

as consequências jurídicas do descumprimento da função socioambiental da propriedade rural, 

se a desapropriação para fins da reforma agrária, prevista no mesmo capítulo da Constituição, 

não pode ser aplicada. 

O tema reflete forte divergência doutrinária, com profundo reflexo na prática, ao se 

permitir ou não a desapropriação para fins de reforma agrária de propriedades rurais produtivas 

que descumpram a função socioambiental da propriedade. 

Em que pese a divergência doutrinária acerca da possibilidade de se desapropriar a 

propriedade produtiva que descumpre a função socioambiental, a jurisprudência brasileira 

mostra clara inclinação para a interpretação gramatical e isolada do art. 185 da Constituição, 

desconsiderando a interpretação sistemática643. 

Importante registrar que os defensores da interpretação literal estão nomes como Celso 

Antônio Bandeira de Mello, Luiz Pinto Ferreira, Fernando da Costa Tourinho Neto, Gustavo 

Elias Kallás Rezek e Edilson Pereira Nobre Júnior; já entre os defensores da interpretação 

sistemática estão Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Gustavo Tepedino e Anderson 

Schreiber, Marcos Prado de Albuquerque, Elisabete Maniglia, Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama644. 

Percebe-se a presença dos agraristas e ambientalistas claramente na segunda corrente, 

o que revela a peculiaridade de se compreender a função social da propriedade para além do 

critério puramente econômico e aplicável a todos imóveis rurais. 

                                                 
642 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 820. 
643 TRENTINI, Flavia; ROSIM, Danielle Zoega. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária 

e a propriedade produtiva: uma perspectiva jurisprudencial. Revista de Direito Agrário e Agroambiental, [s. l.], 

v. 2, n. 1, p. 115-135, jan./jun. 2016, p. 130. 
644 Ibid., p. 120. 
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Porém, mesmo no âmbito do direito constitucional, é possível concluir que a 

produtividade não é a única cláusula que blinda a propriedade produtiva contra a 

desapropriação, devendo ser articulada com a sua função social. 

Neste sentido, Gilberto Bercovici 

Não basta, portanto, que a terra seja produtiva para ser garantida 

constitucionalmente. A propriedade, mesmo produtiva, tem que cumprir sua 

função social. A propriedade rural está garantida constitucionalmente contra 

a desapropriação para fins de reforma agrária se for produtiva e cumprir sua 

função social. A produtividade é apenas um dos requisitos da garantia 

constitucional da propriedade. A propriedade produtiva é insuscetível de 

desapropriação por cumprir as exigências constitucionais, ou seja, desde que 

cumpra sua função social645. 

 

O princípio da função socioambiental da propriedade rural e o instituto da 

desapropriação para fins de reforma agrária são típicos do direito agrário, logo, não podem ser 

trabalhados apenas a partir do direito civil, conferindo uma lógica liberalizante e puramente 

economicista ao requisito de produtividade. 

Não se pode confundir rentabilidade financeira com produtividade. A terra deve ser 

tratada como um elemento da natureza, essencial à garantia da vida humana e não humana, logo 

não pode ser tratada apenas como mercadoria e renda, precisa ser trabalhada sob a lógica da 

sustentabilidade e da função socioambiental também para um tratamento de justiça social e 

dignidade aos trabalhadores rurais.  

Neste sentido, 

[...] A interpretação de que qualquer produtividade, independentemente do 

cumprimento da função social, torna uma terra insuscetível de desapropriação 

para fins de reforma agrária faz da exceção regra. A regra então seria: as terras 

não produtivas podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Todos 

os outros requisitos e a própria ideia de função social seria inútil, escritas 

apenas para embelezar a folha de papel chamada Constituição. Esta é a pior 

interpretação possível, porque é contra os interesses da sociedade, vilipendia 

a Constituição e mantém incólume a estrutura do latifúndio, seguindo a 

tradição das sesmarias e do século XIX no Brasil646.  

 

É preciso compreender a produtividade à luz do direito agrário e do ambiental, e, 

principalmente, a partir da agroecologia, o que traz grandes diferenças na compreensão e 

abordagem da questão com respostas e soluções mais abalizadas e concatenadas com os 

princípios de sustentabilidade e função social da terra. 

                                                 
645 BERCOVICI, Gilberto. Propriedade que descumpre função social não tem proteção constitucional. Consultor 

Jurídico, São Paulo, 06 dez. 2015. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/estado-economia-

propriedade-nao-cumpre-funcao-social-nao-protecao-constitucional. Acesso em: 21 abr. 2019.  
646 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2003, p. 130. 

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/estado-economia-propriedade-nao-cumpre-funcao-social-nao-protecao-constitucional
https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/estado-economia-propriedade-nao-cumpre-funcao-social-nao-protecao-constitucional
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Deste modo, os conceitos de produtividade, racionalidade, desenvolvimento e função 

social da propriedade precisam ser pensados de forma agroecológica, para que a produtividade 

seja sustentável, conforme descrito no capítulo primeiro.  

Se a função social da terra fosse aplicada à luz da agroecologia, muitas propriedades 

rurais consideradas “produtivas”, segundo a lógica do agronegócio, não o seriam de acordo com 

o paradigma agroecológico, por não se considerar como produtiva uma forma que traz a 

depleção e esgotamentos dos recursos naturais, também não seriam consideradas sustentáveis, 

abrindo-se possibilidade para aplicação de instrumentos aptos a forçar a adoção da função social 

como a tributação progressiva e a possibilidade de desapropriação. 

O tema é de fundamental importância pois reflete a adoção do tipo de política agrícola 

que se adotará para o país, privilegiando-se a agricultura industrial depredatória ou a 

agroecológica, como forma de se guiar o desenvolvimento rural sustentável nacional. Mas 

também, por permitir a concretização da reforma agrária no país, não nos moldes burgueses de 

simples distribuição de propriedades privadas, mas sob um viés agroecológico, ou seja, 

democrático, sustentável, participativo e solidário. 

Isto porque os campesinos não têm direito à terra; a reforma agrária brasileira não é 

um programa distributivo de terra ou de justiça social, mas sim de correção às distorções da 

função social da propriedade, de modo que mostra-se crucial redefinir produtividade, 

sustentabilidade e função social da propriedade sob o viés da agroecologia para se buscar justiça 

social no campo, via reforma agrária, no atual cenário capitalista. 

Não por outra razão o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) alterou seu 

Programa Agrário para abraçar a agroecologia e repensar sua base conceitual, compreendendo 

a reforma agrária não como simples distribuição de terras, mas como uma nova forma de 

reapropriação social da natureza, muito além da propriedade privada. 

Neste sentido,  

39. Na atualidade, a luta pela terra e pela Reforma Agrária mudou de natureza, 

frente ao modelo de desenvolvimento econômico vigente no país. Não há mais 

espaço para uma reforma agrária clássica burguesa, apoiada pela burguesia 

industrial ou por forças nacionalistas. Mas do ponto de vista dos camponeses 

e de um projeto popular de desenvolvimento do país, a Reforma agrária é cada 

vez mais urgente e necessária.  

[...]  

46. A reforma agrária integra relações amplas entre o ser humano e a natureza, 

que envolve diferentes processos que representam a reapropriação social da 

natureza, como negação da apropriação privada da natureza realizada pelos 

capitalistas. Implica em um novo modelo de produção e desenvolvimento 

tecnológico que se fundamente numa relação de coprodução homem e 

natureza, na diversificação produtiva capaz de revigorar e promover a 
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biodiversidade e em uma nova compreensão política do convívio e do 

aproveitamento social da natureza647. 

 

A reforma agrária burguesa distribui propriedades privadas, potencializando o 

capitalismo no campo e tornando cada vez mais distante e difícil a luta pelo fim da propriedade 

privada dos meios de produção e da terra. 

Também a estatização das terras agrícolas não é capaz de resolver os problemas de 

produtividade e manutenção do equilíbrio ecológico, pois a renda diferencial da terra – aquela 

relacionada a investimentos na terra em busca de fertilidade do solo continuaria a existir, com 

a diferença que seria destinada ao Estado. 

Nesta linha,  

A reforma agrária não altera a essência desse modo de produzir, e sim tenta 

remover esta irracionalidade que a propriedade da terra exerce na produção 

agrícola, impedindo-a, muitas vezes, de produzir. Nem mesmo a 

nacionalização conseguiria eliminar integralmente todas as formas de renda. 

Ou seja, sendo o solo nacionalizado, não podendo, pois ser vendido ou 

comprado (a terra deixaria de ser mercadoria), seriam eliminadas as rendas da 

terra absoluta e de monopólio, a diferencial não. Esta deixaria de ser 

apropriada privadamente, para ser revertida para o conjunto da sociedade. É 

por isso que toda a discussão referente à reforma agrária põe em questão a 

discussão sobre a propriedade privada da terra. E esta discussão deve conter o 

debate em torno de sua eliminação ou substituição por outras formas sociais 

de propriedade648. 

 

Por isto é essencial se rediscutir o tipo de reforma agrária que se deseja alcançar, 

redefinindo as bases de luta do movimento social e da próprio política agrícola e agrária 

nacionais, pois a forma de se apropriar juridicamente da terra influencia o modo de se produzir 

e, portanto, o balizamento da relação entre seres humanos e natureza. 

Neste ponto,  agroecologia também pode contribuir ao desenhar um novo programa 

agrário a partir de uma nova forma de interação entre agricultores e natureza e também novas 

formas sociais construídas a partir de uma nova relação com a terra, mais democrática e 

participativa, isto evidencia a importância da agroecologia não se construir apenas como ciência 

e práticas agrícolas, mas como movimento social pois permite a transformação da realidade e 

sua concretização no campo, através da difusão de novas mentalidade e luta social. 

A existência de grupos e movimentos sociais agroecológicos gera um choque de 

conflitos por terra entre o agronegócio e povos tradicionais, indígenas e camponeses, os quais 

resistem à força uniformizadora e dominante da agricultura latifundiária, monocultora, tóxica e 

                                                 
647 MST. Programa agrário: Lutar, construir reforma agrária popular! 3. ed. São Paulo: Secretaria Nacional, 

2013, p. 31, 33.  
648 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo de produção capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São 

Paulo: Labur Edições, 2007, p. 65. 
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transgênica. Ao lutarem por uma nova forma de produção agrícola sustentável e ecológica 

também abrem a discussão para o tipo de relação jurídica que se dará entre sociedade e natureza. 

A luta agroecológica busca uma forma agroecológica de se produzir e de se cultivar o 

solo, mas para tanto, a posse ou propriedade da terra, se coloca como uma condição prévia, 

tendo em vista que sem acesso à terra, não há como se produzir.  

Logo, o acesso à terra e os direito de posse e propriedade também precisam ser 

repensados à luz dos princípios e objetivos da agroecologia, para que a terra não seja vista como 

mercadoria, ou mera propriedade coletiva de grupos de pessoas, o que também não resolveria 

o problema da exclusão, da concentração de terras e da desigualdade social. 

Desta forma, o Relatório Schutter destacou uma crítica contundente à propriedade 

privada como obstáculo à democratização da terra, da alimentação saudável e do campesinato, 

O relatório argumenta que, embora a segurança da posse seja, sem dúvida, 

crucial, a concessão de títulos individuais e a criação de um mercado para os 

direitos à terra podem não ser o meio mais apropriado para alcançá-la. Em vez 

disso, assinala-se que o fortalecimento dos sistemas consuetudinários de posse 

da terra e o reforço das leis de posse poderiam melhorar significativamente a 

proteção dos usuários da terra. Aproveitando a experiência adquirida após 

décadas de reformas agrárias, o relatório enfatiza a importância da 

redistribuição de terras para a realização do direito à alimentação. Também 

argumenta que deve ser dada prioridade a modelos de desenvolvimento que 

não levem a despejos, a mudanças perturbadoras dos direitos à terra, nem a 

uma maior concentração de terra649. 

 

O caráter excludente e desagregador da propriedade privada já fora denunciado por 

Marx no século XIX. Mas a propriedade privada sobre a terra, a torna mercadoria, assim, como 

a água que dela nasce e a flora e fauna que nela vivem, rompendo o metabolismo existente entre 

seres humanos e natureza e revelando a insustentabilidade do capitalismo. 

Neste sentido, Marx destaca que 

Do ponto de vista de uma formação econômica superior da sociedade, a 

propriedade privada do globo terrestre nas mãos de indivíduos isolados 

parecerá tão absurda quanto a propriedade privada de um ser humano sobre 

outro ser humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, ou, mais ainda, 

todas as sociedades contemporâneas reunidas não são proprietárias da terra. 

                                                 
649 SCHUTTER, Olivier de. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación A/65/281. 2010, p. 2 

apud ACTIONAID. Terra é vida, não mercadoria: direitos e mecanismos nacionais e internacionais. Estudo 

apresentado pela Terra de Direitos à ActionAid sobre mecanismos internacionais e nacionais relacionados com os 

direitos à terra dos povos do campo e das florestas. Rio de Janeiro, 2015, p. 31: En el informe se sostiene que, si 

bien la seguridad de la tenencia es sin duda crucial, la adjudicación de títulos individuales y la creación de un 

mercado de derechos a la tierra tal vez no sean el medio más adecuado para lograrla. En cambio, se señala que el 

fortalecimiento de los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra y el refuerzo de las leyes de tenencia 

podrían mejorar significativamente La protección de los usuarios de tierras. Aprovechando la experiencia 

adquirida después de decênios de reformas agrarias, el informe hace hincapié en la importancia de la redistribución 

de la tierra para la realización del derecho a la alimentación. También sostiene que se debe dar prioridad a modelos 

de desarrollo que no conduzcan a desalojos, a câmbios perturbadores de los derechos a la tierra ni a una mayor 

concentración de tierras. (tradução nossa). 



213 

São apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e, como boni patres familias [bons 

pais de famílias], devem legá-la melhorada às gerações seguintes650. 

 

Destaca-se que neste trecho é possível verificar a preocupação de Marx com as 

gerações futuras e com a necessidade de uso racional e adequado da terra revelando a ideia de 

sustentabilidade, muito antes do Relatório Brundtland de 1987651. 

A propriedade privada também exerce uma importante função na geração de 

enriquecimento dos capitalistas, pois garante um preço elevado do produto, e a produção em 

terras férteis para aumentar a lucratividade652, deixando as terras menos férteis para campesinos, 

pequenos agricultores e os mais desfavorecidos na escala social. 

Neste sentido,  

[...] pode-se afirmar que a renda da terra absoluta advém dos interesses 

contraditórios entre as classes ou frações de classe na sociedade capitalista e 

o poder de monopólio de uma delas, exercido no processo produtivo da 

agricultura sobre o solo. Ela pode ser auferida, como já visto, através da 

colocação da terra para produzir, ou então, pode ser auferida, de uma só vez, 

com a sua venda. Isto acontece porque no modo capitalista de produção a terra, 

embora não tenha valor (pois não é produto do trabalho humano) tem um 

preço, e a sua compra dá ao proprietário o direito de cobrar da sociedade em 

geral a renda que ele pode vir a dar. Em uma palavra, ao comprar a terra 

compra-se o direito de auferir a renda da terra653. 

 

A renda da terra absoluta decorre da diferença entre o preço de produção e o preço de 

mercado, ficando tal definição nas mãos dos proprietários produtores, de modo que toda a 

sociedade paga tal preço, enriquecendo os proprietários privados e deles dependendo sua 

alimentação. 

Através da teoria da renda da terra é possível entender como a propriedade privada da 

terra aumenta o preço dos produtos agrícolas, as melhores terras são apropriadas e cultivadas, 

enquanto as terras menos férteis são relegadas aos mais pobres, gerando desigualdade e 

deixando de gerar riqueza ao país, caso houvesse uma política agrícola para cultivo 

ambientalmente correto e não para divisão de terras em mercadorias. 

Nas palavras de Marx,  

A indústria e a agricultura em grande escala, exploradas de modo industrial, 

atuam de forma conjunta. Se num primeiro momento elas se distinguem pelo 

fato de que a primeira devasta e destrói mais a força de trabalho e, com isso, 

                                                 
650 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção capitalista. São 

Paulo: Boitempo, 2013, p. 836. 
651 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, p. 231. 
652 FOLADORI, Guillermo. A questão ambiental em Marx. Crítica Marxista, Campinas, n. 4, p. 140-162, 1997, 

p. 158. 
653 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo de produção capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São 

Paulo: Labur Edições, 2007, p. 57. 
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a força natural do homem, ao passo que a segunda depreda mais diretamente 

a força natural da terra, posteriormente, no curso do desenvolvimento, ambas 

se dão as mãos, uma vez que o sistema industrial na zona rural também exaure 

os trabalhadores, enquanto a indústria e o comércio, por sua vez, fornecem à 

agricultura os meios para o esgotamento do solo654. 

 

Por isto a atualidade do ecossocialismo ao tratar das duas contradições do capitalismo, 

busca uma abordagem mais ampla do processo de exploração capitalismo posicionando-se 

contra a exploração do trabalho e da natureza. E somente assim será possível lutar por uma 

emancipação verdadeira. 

O capitalismo é um modo de produção violento que destrói o ambiente, explora as 

pessoas e transforma todos em mercadorias, de modo que não há soluções globais opera em 

bases contraditórias e em constantes crises. 

Destarte,  

A afirmação violenta dos imperativos destrutivos do imperialismo 

hegemônico global, através do outrora inimaginável poder destrutivo dos 

Estados Unidos como hegemon global, não pode fornecer soluções globais 

aos nossos problemas crescentemente graves, mas apenas o desastre global. 

Assim, a necessidade inevitável de corrigir estes problemas globais de um 

modo historicamente sustentável coloca na ordem do dia o desafio do 

socialismo no século XXI – a única alternativa hegemônica viável ao modo 

de controle social metabólico do capital655. 

 

Percebe-se que a ideia de se preservar a natureza para as presentes e futuras gerações 

já estava presente em Marx, embora não usasse o termo sustentabilidade, a noção de 

metabolismo remodela as bases da relação entre seres humanos e natureza, para além da 

propriedade e do valor de troca, reconectando ambos de forma harmônica e simbiótica. 

 

 

  

                                                 
654 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção capitalista. São 

Paulo: Boitempo, 2017, p. 873. 
655 MÉSZÁROS, István. A única economia possível. Resistir.info, [s. l.]: [20-?]. Disponível em: 

http://resistir.info/meszaros/only_viable_economy_p.html. Acesso em: 02 jun. 2019. Não paginado. 

http://resistir.info/meszaros/only_viable_economy_p.html


215 

4 CONCLUSÃO 
 

Eu sustento que a única finalidade da Ciência  

está em aliviar a miséria da existência humana 

Bertold Brecht 

 

A agricultura surgiu como forma de produzir alimentos aos seres humanos, trouxe 

segurança alimentar e favoreceu a fixação das comunidades nômades, passo importante para o 

desenvolvimento das sociedades, no processo histórico que ficou conhecido como Revolução 

Agrícola ou Revolução Neolítica. 

Já a Segunda Revolução Agrícola está ligada ao desenvolvimento das máquinas e ao 

avanço do capitalismo sobre a agricultura, processo descrito por Karl Marx na obra O Capital, 

que marca a ruptura metabólica entre seres humanos e natureza, o processo de acumulação 

primitiva e o processo de perda de fertilidade dos solos. 

A fase mais aguda deste momento histórico é chamada de “revolução verde” e designa 

um modelo de capitalismo dependente, que coloca o Brasil na periferia da economia mundial, 

enfraquecendo o desenvolvimento social e industrial do país, mantendo o poder político e 

econômico nas mãos da elite agrária, portadora de uma mentalidade colonizada de dependência 

política e econômica internacional. 

Na “revolução verde” o Brasil se modernizou facilitando a entrada de produtos 

importados como maquinários e agrotóxicos e manteve a estrutura fundiária concentrada e 

desigual, com graves distorções sociais, além de expulsar vários camponeses de suas terras, por 

não terem condições de competirem e produzirem segundo a nova dinâmica do capital. A 

“revolução verde” também gerou um destacado subproduto: o agronegócio.  

O agronegócio não é apenas uma cadeia de negócios das fases antes da porteira, dentro 

e depois da porteira. Ele é ícone do paradigma filosófico, social, econômico e agrícola da 

“revolução verde” e constitui uma forma da exploração neoliberal dos agricultores e do meio 

ambiente com impactos negativos sobre toda sociedade (urbana e rural) presente e futura. 

Não é apenas um conjunto de contratos associados, mas uma nova forma de se produzir 

commodities agrícolas, com cotação em bolsa de valores, seguindo a lógica financista do 

capitalismo. O agronegócio não produz alimentos, pois alimentos não seguem a lógica das 

bolsas de valores, alimentos são valores nutricionais, energéticos, culturais e sociais que 

mantém um povo vivo e unido em sua cultura e tradição. 
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A “revolução verde” trouxe uma série de problemas ambientais que afetam a saúde 

humana, o equilíbrio ecológico e os recursos naturais, principalmente a biodiversidade e a 

agrobiodiversidade.  

A primeira onda de problemas ambientais, mais diretamente relacionada a 

mecanização e à monocultura afeta a distribuição de terras, em latifúndios monocultores, com 

uso de mecanização pesada. Já a segunda onda está relacionada com os transgênicos e o uso 

intensivo de agrotóxicos, acarretando a contaminação dos recursos hídricos, solos e diversos 

tipos de doenças humanas. 

Atualmente, começa a se desenhar, no topo da cadeia do agronegócio, os contornos da 

Terceira Revolução Agrícola, cujos mecanismos ainda não foram definidos, se microbiologia, 

tecnologia, engenharia genética, etc., mas o desejo é uma produção mais ecologicamente 

equilibrada e sem agrotóxicos, a fim de atender aos anseios de mercados consumidores cada 

vez mais exigentes, no tocante à qualidade dos produtos consumidos. 

Mas enquanto a nova revolução agrícola não se solidifica, a agroecologia se apresenta 

como paradigma opositor ao agronegócio e à “revolução verde”, sendo uma alternativa para 

aqueles que desejam consumir alimentos saudáveis, oriundos de uma produção ecologicamente 

equilibrada e socialmente justa, isto é, sem contribuir com latifúndios monocultores, nem com 

o uso de trabalho escravo. 

A agroecologia se constrói a partir do método marxista do materialismo histórico e 

dialético e encontra no pensamento ecológico de Karl Marx sua base inicial, por buscar o 

equilíbrio metabólico entre seres humanos e natureza. 

Tanto o pensamento marxiano, quanto a agroecologia, estruturam suas análises sobre 

a natureza a partir do estudo do processo de perda de fertilidade dos solos gerado pela 

agricultura capitalista. Entretanto, a identidade entre ambos não decorre apenas da origem 

comum, mas devido ao sistema de exploração capitalista da natureza, que separa campo e 

cidade, sociedade e meio ambiente. 

O pensamento marxiano revela uma compreensão da necessidade de se equilibrar a 

relação entre seres humanos e natureza, através do conceito de metabolismo, pelo qual se revela 

como o processo de acumulação e de exploração da natureza desequilibra esta interação 

configurando uma ruptura (ou falha) metabólica.  

Destarte, Marx foi um dos primeiros a revelar uma compreensão ecológica da relação 

entre seres humanos e natureza, mesmo antes do desenvolvimento da Ecologia.  

O pensamento marxiano define a natureza como fonte de riqueza, à medida que é a 

fonte do valor de uso; o trabalho é compreendido como a transformação da natureza para 
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atender as necessidades humanas; a teoria do valor também se atenta para a natureza 

escancarando sua exploração da natureza e o caráter de preço e não de valor que lhe é atribuído 

pelo capital. 

O valor da natureza não é um valor econômico, pois o valor é um processo humano de 

quantificação que se expressa no valor de uso ou no valor de troca; o que a natureza recebe é 

um preço definido politicamente para sua exploração no processo econômico. Ressalte-se que 

o valor da natureza provém de outras fontes, tais como a filosofia, a religião, a ética, a política, 

enfim, mas não da economia. 

Dar um preço aos elementos da natureza significa quantificá-la, reduzi-la ao nível das 

coisas e mercadorias, mesmo que seja um preço para se obter um uso racional e sustentável, 

ainda se explora segundo a lógica econômica do capital. E diante de agentes econômicos com 

dinheiro suficiente este mecanismo se torna inócuo, como ocorre nas explorações minerárias e, 

agora também, nas fontes de recursos hídricos compradas por grandes instituições financeiras 

e agentes econômicos. 

O conceito de metabolismo indica que a relação entre seres humanos e natureza, 

intermediada pelo trabalho, deve ser equilibrada, de modo a não causar danos ambientais, tendo 

em vista que a humanidade é mera detentora da natureza, devendo transmiti-la em boas 

condições para as gerações futuras. 

Neste sentido, a preocupação com a preservação do meio ambiente para as gerações 

futuras já estava presente em Marx, no século XIX, muito antes do conceito de desenvolvimento 

sustentável trabalhado pelo Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”. 

Marx também destacou o caráter de exploração da natureza, através da renda da terra, 

uma forma de mais valia, isto é, uma parte do valor oriundo do trabalho dos proletários e 

apropriado pelos capitalistas. A renda da terra também está relacionada com a fertilidade dos 

solos e a necessidade ou não de investimentos do capitalista para melhorar a produtividade da 

terra. 

Mas o conceito central que aproxima o pensamento marxiano e agroecologia está na 

ruptura metabólica, ou seja, na separação entre os sociedade e natureza, entre os seres humanos 

e os instrumentos de produção (terra), entre campo e cidade.  

Este desequilíbrio é acentuado com o avanço do capitalismo sobre a agricultura, em 

que formas tradicionais de produção são abandonadas para se aumentar a produtividade com 

uso de agrotóxicos e maquinário pesado, mesmo que isto gere danos ambientais e à saúde 

humana. 
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Este avanço violento do capitalismo sobre a agricultura faz parte do próprio avanço do 

capitalismo sobre a Terra, descrito como Antropoceno, a nova era geológica marcada pelo 

impacto destrutivo dos seres humanos sobre o planeta, fenômeno que pode melhor ser 

compreendido com a expressão Capitaloceno, por indicar expressamente que a origem da 

destruição da Terra está no capitalismo e não simplesmente nos seres humanos. 

Outra expressão que serve para destacar o impacto negativo do capitalismo sobre a 

natureza é a palavra Necroceno, que indica a incidência mortífera do capital sobre a natureza e 

sobre os seres humanos mais vulneráveis, tendo em vista que a lógica da acumulação capitalista 

significa extinção das espécies, dos recursos naturais e da vida sobre o planeta. 

Na base do Necroceno está a insustentabilidade do capitalismo, logo, se a 

insustentabilidade está na lógica da acumulação, impossível haver um capitalismo verde ou 

formas de preservação da natureza ou de desenvolvimento sustentável dentro deste modo de 

produção. 

A agroecologia busca resgatar as formas tradicionais de produção agrícola, 

valorizando as tradições culturais dos povos tradicionais e promovendo justiça social e 

reconectando os seres humanos com a natureza, ou seja, busca restaurar o metabolismo entre 

ambos. 

Assim, o conceito mais difundido de agroecologia, partindo da obra de Miguel Altieri, 

a compreende como um conjunto de práticas agrícolas sustentáveis, como ciência e como 

movimento social, que busca articular e empoderar os agricultores, revalorizando hábitos e 

tradições dos povos tradicionais e indígenas. 

A valorização do conhecimento tradicional e indígena tem sua razão de ser devido a 

riqueza e expertise de suas técnicas, que conseguem resolver problemas criados pela agricultura 

convencional, e por fornecer uma outra forma de conceber a natureza e sua relação com os seres 

humanos. 

A forma de viver dos povos indígenas e tradicionais está organizada a partir da própria 

natureza, sua organização social desconhece a propriedade privada, o valor de troca e a lógica 

da acumulação primitiva de capital, bem como o desejo de crescimento econômico infinito, o 

que lhe permitem ser verdadeiramente sustentáveis. 

Assim, a forma de se conceber a relação dos seres humanos com a natureza e de tratar 

a terra influencia, em muito, o grau de conscientização acerca da necessidade de preservação e 

de solidariedade entre os membros da comunidade, tendo em vista que o tratamento comunal 

da terra é incompatível com uma mentalidade egoística e individualista, típicas do capitalismo. 
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A agroecologia se posiciona contra a “revolução verde”, isto é, contra a 

industrialização da agricultura, pois não há como promover uma forma sustentável de produção 

agrícola tratando a terra e a natureza como meios de produção, operantes de acordo com a 

velocidade e objetivos da exploração capitalista, ou seja, como se a natureza fosse uma fábrica 

produzindo incessantemente. 

Por isto, pode compreender a agroecologia de forma dialética, tendo em vista que ela 

é a negação da agricultura capitalista, que, por sua vez, é a negação da natureza. Ao negar a 

agricultura capitalista a agroecologia sintetiza uma nova forma de produção agrícola, com 

readequação das relações sociais, políticas e econômicas no campo e na cidade, através de 

alimentos saudáveis, respeito a natureza, aos agricultores, distribuição justa das terras, proteção 

da biodiversidade natural e cultural. 

A agroecologia é, portanto, a construção dialética de uma forma de produção agrícola 

sustentável, que reconecta humanidade e natureza, campo e cidade, ciência e conhecimento 

tradicional, como forma de reequilibrar o ecossistema, proteger a biodiversidade e produzir 

alimentos saudáveis de acordo com as reais necessidades humanas. 

Neste sentido, os objetivos e princípios agroecológicos coincidem com os do 

ecossocialismo, tendo em vista que ambos realizam uma crítica radical das concepções 

tecnocráticas, teóricas e científicas, a fim de libertar a ciência da subserviência ao mercado e 

colocá-la como instrumento a serviço dos interesses da humanidade, combatendo a exploração 

humana e da natureza.  

O ecossocialismo busca o fim da segregação da propriedade privada e da subordinação 

do valor de troca ao valor de uso, organizando a produção de acordo com as necessidades sociais 

e a capacidade da natureza, permitindo que as pessoas possam se tornar sujeitos ativos de suas 

próprias vidas, o que coincide novamente com a agroecologia. 

A agroecologia é um campo científico, que busca práticas agrícolas sustentáveis, 

partindo do estudo da relação metabólica entre seres humanos e natureza em sociedades não 

capitalistas, ou seja, seus estudos partem das experiências dos povos tradicionais, campesinos 

e povos indígenas. 

Não se trata de apenas copiar as técnicas de cultivo dos povos tradicionais, mas sim 

estudá-las cientificamente para implementá-las em macroescala, operando transformações 

sociais como o resgate cultural de hábitos alimentares saudáveis através das comidas típicas e 

regionais, devolvendo a diversidade cultural e nutricional ao cardápio alimentar. 

Mas para implementar as técnicas de cultivo agroecológicas é necessário compreender 

as formas de produção dentro do capitalismo e as causas da ruptura metabólica, para se criar 
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estratégias e mecanismos para a concretização de da produção agrícola agroecológica em 

macroescala, cujo grande desafio é exatamente superar o agronegócio e a “revolução verde”. 

Por esta razão a agroecologia se desenvolve enquanto ciência para atacar a base 

fragmentária da agronomia capitalista e também como movimento político de articulação social 

para materialização de seus objetivos, através do empoderamento dos campesinos e povos 

tradicionais. 

A busca por agroecossistemas e pela agrobiodiversidade reflete também em diferentes 

formas de organização das propriedades rurais, diferentes modos de propriedade, o que interliga 

os aspectos naturais e sociais da diversidade agroecológica. 

Atualmente, o próprio conceito de agrobiodiversidade passa pelo reconhecimento de 

acesso à terra para o agricultor, não sendo possível considerar como agrobiodiverso um 

latifúndio, que exclui agricultores, indígenas e povos tradicionais de suas terras. A 

agrobiodiversidade se faz também por formas diversas de propriedade da terra. 

A propriedade privada da terra expulsa campesinos, agricultores e povos tradicionais, 

impedindo o desenvolvimento de formas agroecológicas de produção agrícola, tendo em vista 

que o latifúndio opera segundo o modelo da “revolução verde”. 

Ademais, a produção de commodities em regime de propriedade privada materializada 

nos latifúndios monocultores coloca em risco a soberania alimentar e a segurança alimentar, 

tendo em vista que não produzem alimentos, mas sim produtos com cotação em bolsa e 

contaminados por agrotóxicos, fato que agrava a fome no mundo. 

A compreensão holística da ciência agroecológica está na mesma linha do conceito 

marxiano de metabolismo entre seres humanos e natureza, tendo em vista que não é possível 

separar os seres humanos do ambiente e da natureza. 

A ideia de compreensão total, pensamento holístico, ciência transdisciplinar, objetivo 

de reconectar seres humanos e natureza, e fim da exploração da natureza pelo capitalismo 

aponta para a base marxiana da agroecologia. E da mesma forma que Marx defendeu a relação 

metabólica entre humanos e natureza, o pensamento ecológico (ou holístico) também busca 

interligá-los.  

Marx denunciou a exploração da natureza e do trabalho, a agroecologia segue a mesma 

linha e denuncia a perda da biodiversidade e dos solos e a exploração dos agricultores e 

campesinos, o que a diferencia das demais formas de agricultura de base natural, como a 

orgânica, a biodinâmica, a permacultura e outras. 

A aproximação entre o pensamento marxiano e agroecologia não se deve apenas a sua 

origem comum – a preocupação com a perda de fertilidade dos solos – mas a luta por formas 
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de se produzir sustentavelmente, sendo que Marx aponta para a impossibilidade de 

sustentabilidade dentro da dinâmica capitalista. 

A agroecologia parte desta constatação e se estrutura não somente como conjunto de 

práticas agrícolas e conhecimento científico, mas como luta política para implantação de um 

sistema sustentável de produção agrícola, partindo da valorização de modelos sociais não 

capitalistas, e, desta forma, abrindo espaço para novas formas sociais. 

A base marxiana da agroecologia está no metabolismo entre seres humanos e natureza 

e na forma de se buscar reparar esta ruptura metabólica operada pelo capitalismo. Deste modo, 

as formas para implementação da agroecologia passam por mecanismos não capitalistas. 

Mas a produção em larga escala exige uma reavaliação das formas produtivas do 

capitalismo, inclusive do tratamento jurídico dispensado à terra. Neste ponto, o solo interliga o 

pensamento marxiano, a agroecologia e o direito. 

Atualmente, no ordenamento pátrio, há um conjunto de normas que buscam tutelar a 

agroecologia, através da instituição de políticas nacionais e de leis sobre agricultura e até leis 

específicas sobre agroecologia. Porém, estas leis disputam espaço com outras que reificam a 

natureza, tornando-a mercadoria, objeto de apropriação e acumulação capitalista. 

Além do mais, o próprio direito na visão marxiana é uma forma jurídica espelho da 

forma mercadoria, cuja finalidade é garantir a circulação e troca de mercadorias, possibilitada 

através da igualdade jurídica e da atuação do Estado, que se coloca como garantidor da 

legalidade. De modo que não se mostra possível revoluções e emancipações libertárias a partir 

do direito e dentro do capitalismo. 

Conforme Pachukanis ensinou, a relação jurídica não é normativa e abstrata, mas 

produto do desenvolvimento do capitalismo. O direito é compreendido como a forma-jurídica 

da forma-mercadoria, assumindo um papel claro de possibilitar as trocas de mercadorias, 

através da instituição do sujeito de direito, da igualdade jurídica – todos são iguais, ou seja, 

todos são proprietários seja dos meios de produção, seja da própria força de trabalho – e do 

Estado, que assume o papel de forma-política derivada da forma-mercadoria. 

O Estado não é mero gestor dos interesses da classe dominante, mas um terceiro 

garantidor das relações mercantis de troca de mercadorias, colocando-se como imparcial e mero 

executor dos contratos não cumpridos, a fim de manter a segurança jurídica das transações. 

Portanto, ele assume um papel estrutural na dinâmica de reprodução do capital, logo, 

não há como esperar que o Estado resolva a crise ambiental, a fome no mundo ou a profunda 

desigualdade social, pois tais problemas exigem soluções que estão além do capitalismo, logo, 

não estão ao alcance do Estado. 
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A crise ambiental é em essência um crise do próprio capitalismo; buscar soluções para 

a crise ambiental dentro do capitalismo, significa enfrentar apenas os sintomas, construindo 

medidas paliativas, que não atacam as suas causas. 

As raízes da crise ambiental estão na separação dos seres humanos da natureza e do 

acesso aos meios de produção, na produção para gerar acumulação de riqueza, no valor de troca 

acima de valor de uso, no uso da terra como forma de gerar riqueza, como se a terra fosse uma 

fábrica. 

Buscar soluções para a crise ambiental e formas para concretização da agroecologia 

significa pensar para além do modo de produção capitalista. Neste sentido, as experiências dos 

povos tradicionais, povos indígenas e de formas de produção agroecológica em comunidades 

autogestionárias revelam novas possibilidades de organização social sustentável, abrindo 

espaço para uma nova forma de pensar, colocando em xeque o dogma do capitalismo e de sua 

suposta infalibilidade. 

Muitos apostam no fim do capitalismo em virtude das catástrofes ambientais, porém, 

a realidade tem mostrado um capitalismo mais forte e ileso a cada desastre ambiental, devido 

sua capacidade de se reinventar e de lucrar com as tragédias, colocando a culpa na natureza ou 

na humanidade, mas nunca decorrente do capitalismo! 

Se, realmente, não é possível afirmar que a crise ambiental superará o capitalismo, 

também não se pode afirmar o contrário, ou seja, não é possível cravar cientificamente que a 

crise ambiental não colapsará o capitalismo, pois não se sabe se esta capacidade de se reinventar 

diante das suas adversidades é ilimitada, de modo que a crise ecológica pode ser um ponto de 

inflexão neste processo de criação de formas e mentalidade alternativas ao capital. 

A agroecologia busca uma forma sustentável de produção agrícola que reconfigure a 

forma de pensar a natureza e requacione a relação metabólica entre humanidade e natureza, em 

prol de um desenvolvimento sustentável no campo e na cidade, pois não há como dissociar 

ambos. Destarte, assume nitidamente uma base marxiana. 

De acordo com Marx, seguido por Pachukanis, tanto o direito como o Estado são 

derivações da forma-mercadoria, portanto, são fenômenos típicos do modo de produção 

capitalista, no qual desempenham o papel de assegurar a reprodução do capital. Desta forma, 

inviável no capitalismo a construção de um capitalismo sustentável, de um Estado de direito 

ambiental ou ecológico e de um sistema agrário agroecológico. 

O Estado de direito ambiental, por mais bem intencionado que seja em defender o meio 

ambiente, possui limites de atuação restritos aos quadrantes do capitalismo, sendo que as 
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verdadeiras medidas em defesa do meio ambiente – aquelas que buscam a reparação da falha 

metabólica – exigem a superação do capitalismo.  

Um Estado de direito ambiental busca um modelo de desenvolvimento sustentável, 

mas no capitalismo não há sustentabilidade, tendo em vista a necessidade de crescimento 

ilimitado, a exploração dos seres humanos e da natureza, a mercantilização da natureza sob o 

valor de troca, o uso ilimitado da terra em busca de lucro são exemplos de sua 

insustentabilidade. 

Contudo, ter em mente os limites da efetividade da proteção ambiental no capitalismo 

não significa abandonar o projeto de Estado de direito ambiental, mas se deve ter em mente que 

ele não é a solução para a crise ambiental, mas apenas um caminho provisório e paliativo, mas 

que não pode ser desprezado. 

Para merecer a adjetivação de sustentabilidade, é necessário interligar aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, de modo que não é possível um desenvolvimento sustentável 

com desigualdade social, miséria e exaurimento dos recursos naturais. 

Porém, no capitalismo é necessária a existência de grupos marginalizados e sem 

trabalho, conhecidos como exército industrial de reserva e lumpemproletariado, com a 

finalidade de regular o valor da mão-de-obra, em um patamar que garanta a lucratividade por 

parte dos detentores dos meios de produção. 

Destarte, a sustentabilidade em sua tripla dimensão não se mostra possível no 

capitalismo, pois ele se mantém através de um processo dinâmico de acumulação, o qual é 

portador de crises e colapsos, tendo em vista que o crescimento capitalista independe das 

necessidades humanas é guiado pelas mistificações fetichistas, de modo que a busca incessante 

de crescimento e produtividade é incompatível com o objetivo de sustentabilidade. 

A vocação capitalista para a produção ilimitada esgota os bens naturais e explora o 

trabalho humano, tornando este modo de produção insustentável, por não promover justiça 

social, dignidade aos trabalhadores e preservação do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. 

Portanto, não é possível que um modelo de produção que gere pobreza, desigualdade 

social e um padrão de produção que consuma além dos limites do planeta, seja considerado 

sustentável. Do mesmo modo, não é possível se ter um desenvolvimento sustentável com uma 

forma de produção insustentável, logo, a produção agrícola capitalista, diante de todos os 

problemas ambientais causados, não é sustentável. 

Para solucionar a crise ecológica são necessárias alternativas fora do capitalismo, que 

rompam com a estrutura social e econômica engessadas, por exemplo, através de um sistema 

social alternativo construído coletivamente e democraticamente, que possa representar a 
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liberação do pensamento e a experiências de novas formas organizacionais agroecológicas não 

capitalistas, revelando que é possível a construção de um novo mundo não capitalista. 

A agroecologia traz uma nova lógica produtiva, compatível com o equilíbrio ecológico 

e a preservação da natureza e uma nova forma de organização social e produtiva que seja 

sustentável ambientalmente, economicamente e socialmente. Logo, é o primeiro passo para a 

superação do capitalismo; não é apenas uma alternativa coexistente ao capitalismo, nem uma 

reforma, mas um caminho aberto para a produção e organização social verdadeiramente 

sustentáveis. 

Assim, a agroecologia é a síntese dialética da superação da agricultura capitalista e a 

revalorização da natureza e dos povos tradicionais. 

Para a solução para os problemas ambientais trazidos pela “revolução verde” não se 

mostra razoável ou lógico usar o mesmo veneno como antídoto, ou seja, não há como buscar 

soluções ambientais a partir dos pacotes tecnológicos da própria “revolução verde”, logo, a 

solução para os problemas ambientais e sociais não podem ser solucionados pela agricultura 

convencional; ela é o veneno, e a agroecologia, o antídoto. 

Outra conexão importante da agroecologia, sob o pensamento marxiano, diz respeito 

ao sistema agrário, como forma de se compreender a separação entre campo e cidade, a 

exploração da natureza e dos agricultores e a expropriação de terras dos campesinos. 

Nos últimos escritos de Marx, da fase chamada “Marx tardio”, especialmente na carta 

a Vera Sassulicht, é possível compreender a importância do campesinato e sua permanência no 

capitalismo, diferentemente, do que defendeu os marxistas ortodoxos, que argumentavam a 

extinção do campesinato pelo capitalismo e sua total abolição na sociedade socialista. 

A agroecologia redefine o conceito de campesinato para além da mera questão de 

posse e propriedade da terra, mas sim de acordo com a forma de uso da terra e de sua relação 

com a natureza. Assim, transcende o requisito de “pequena propriedade” ou de “produção de 

subsistência”, pois a agroecologia é capaz de ser implantada para produção em grande escala, 

sendo inclusive capaz de alimentar a população mundial. 

Conforme visto, a restrição da agroecologia à produção em pequena escala é uma 

falácia orquestrada pelos agentes econômicos do agronegócio. De igual modo, circunscrever o 

campesinato à pequena propriedade e a produção em pequena escala atende um interesse 

econômico daqueles que se colocam contra a reforma agrária, contra a emancipação dos 

trabalhadores rurais e contra a agricultura sustentável. 

Assim, é possível entender o caráter autolimitativo da “Declaração sobre direitos dos 

campesino e de outras pessoas que trabalham em zonas rurais”, aprovada por Resolução da 
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Assembleia Geral das Nações Unidas, que restringiu o conceito de campesino à produção para 

subsistência ou comercialização em pequena escala. 

Embora a Declaração de Direitos veicule importantes direitos para os campesinos, 

como o direito às sementes, direito à terra individual ou coletiva e a reforma agrária, o direito 

à soberania alimentar e a gestão participativa nas políticas de acesso aos recursos naturais, ela 

se circunscreve aos pequenos produtores e agricultores familiares, de modo que seu potencial 

de efetividade é praticamente nulo, por não enfrentar a estrutura espoliativa e exploratória que 

expropria os agricultores e campesinos. 

A Declaração não enfrenta a privatização dos recursos naturais (inclusive a terra e a 

água), a expropriação de terras pelo  land grabbing, a cotação em bolsa do preço de alimentos, 

nem a distribuição injusta de terras para agricultores, campesinos e povos tradicionais. Aqui se 

mostra mais uma vez, o exemplo da ineficácia de se buscar uma política sustentável dentro do 

capitalismo, pois o direito e o Estado ficam cerceados aos papéis descritos pelo capital.  

O land grabbing é uma faceta atual do que Marx chamou de acumulação primitiva, 

em que o avanço do capitalismo sobre o campo, via propriedade privada das terras, promove a 

expulsão dos camponeses para as cidades, abrindo espaço para o latifúndio e gerando mão-de-

obra barata para as indústrias. 

A agroecologia redesenha o conceito de campesinato e reconfigura as bases do sistema 

agrário em busca de uma agricultura sustentável tanto do ponto de vista ambiental quanto social. 

Deste modo, o direito, igualmente, não pode - diante de seu esperado papel social de regulação 

das relações sociais - se furtar ao reconhecimento da agroecologia como objeto principal do 

direito agrário. 

O paradigma agroecológico desenvolve uma consciência política e social nos 

agricultores e trabalhadores rurais, para se organizarem e lutarem por um modelo justo de 

distribuição de terras, pela reforma agrária, pela função social da propriedade, opondo-se ao 

modelo do agronegócio em que os trabalhadores são explorados e expropriados de suas terras, 

contribuindo para se impactar as bases do capitalismo. 

Isto porque Marx já apontava para o fato de que a transformação das relações de 

propriedade também deve implicar uma reorganização sistemática do intercâmbio com a 

natureza, com uma sociedade de produtores associados para administrar a relação metabólica. 

Assim, a agroecologia também se coloca como instrumento para se questionar as bases de 

propriedade privada das terras e do próprio direito agrário. 

O direito agrário ao se debruçar sobre a atividade agrária, precisa responder a uma 

desconcertante pergunta: qual atividade agrária proteger? Esta resposta lança luz sobre a quais 



226 

interesses o direito agrário se curva: ou se protege a natureza, os campesinos, agricultores e 

povos tradicionais (direito transformador) ou se protege as grandes corporações e os latifúndios 

e as monoculturas (direito conservador do status quo). 

Aqui volta-se à discussão sobre os limites do direito para a produção agroecológica 

nos marcos do capitalismo, pois como visto, não há falta de leis ambientais e agroecológicas. 

Contudo, as leis não se mostram suficientes para a implantação da agroecologia enquanto forma 

de produção agrícola sustentável, como também todo um cabedal de leis em defesa dos direitos 

humanos não são suficientes para acabar com a miséria, a fome e a desigualdade social no 

mundo. 

Mas a agroecologia permite repensar e reconceituar o direito agrário para além de uma 

visão puramente normativista, mas sim política e econômica, por exemplo, dando novo 

conteúdo ao princípio da função social da propriedade ou da terra, a fim de materializar a 

produção agrícola sustentável e uma nova forma de se relacionar com terra. 

A função social da propriedade em termos agroecológicos permitiria a desapropriação 

para fins de reforma agrária de imóveis considerados “produtivos” sob o ponto de vista da 

agricultura convencional, mas que sob a perspectiva agroecológica não poderiam ser. 

Deste modo, a agroecologia coloca a questão de produtividade e a função social da 

propriedade em novos termos, permitindo a adoção de uma nova política agrícola para o país, 

substituindo a agricultura industrial depredatória por uma forma agroecológica, com vistas ao 

desenvolvimento rural sustentável. 

Também, abrem-se novas possibilidades para a concretização da reforma agrária no 

país, não nos moldes burgueses de simples distribuição de propriedades privadas, mas sob um 

viés agroecológico, ou seja, democrático, sustentável, participativo e solidário.  

Isto porque a reforma agrária brasileira não é um programa distributivo de terra ou de 

justiça social, mas de correção das distorções da função social da propriedade, de modo que se 

mostra crucial redefinir produtividade, sustentabilidade e função social da propriedade sob o 

viés da agroecologia para se buscar justiça social no campo, via reforma agrária, no atual 

cenário capitalista. 

Nesta linha, o próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) abraçou a 

agroecologia e redefiniu sua forma de pensar a reforma agrária não como simples distribuição 

de terras, mas como uma nova forma de reapropriação social da natureza, muito além da 

propriedade privada, para que os assentamentos não reproduzam o mesmo modelo de produção 

contra o qual eles tanto lutam. 
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A agroecologia pode colaborar com o processo de recampesinação, como estratégia 

participativa e atuante dos campesinos no processo de produção e consequentemente no 

desenvolvimento rural sustentável, por privilegiar mudanças sociais, políticas, ambientais, 

agrárias e econômicas, devido ao seu caráter científico e político. 

Tanto o acesso à terra, como os direitos de posse e propriedade precisam ser 

repensados à luz dos princípios e objetivos da agroecologia, para que a terra não seja vista como 

mercadoria, ou mera propriedade coletiva de grupos de pessoas, o que também não resolveria 

o problema da exclusão, da concentração de terras e da desigualdade social. 

A propriedade privada sobre a natureza transforma os elementos naturais em 

mercadorias, rompendo o metabolismo existente entre seres humanos e natureza e acarretando 

a insustentabilidade do capitalismo, além de gerar riqueza para os proprietários, enquanto os 

custos sociais negativos do processo produtivo são arcados por toda a sociedade. 

De igual modo, a propriedade privada da terra a coloca como mercadoria e como meio 

de produção, gerador de riqueza ao proprietários, enquanto toda a sociedade arca com as 

consequências da decisão dos proprietários de terra, a medida que deles dependem sua 

alimentação. 

Ademais, a teoria da renda da terra explica como a propriedade privada da terra 

aumenta o preço dos produtos agrícolas, as melhores terras são apropriadas e cultivadas, 

enquanto as terras menos férteis são relegadas aos mais pobres, gerando desigualdade e 

deixando de gerar riqueza ao país, caso houvesse uma política agrícola para cultivo 

ambientalmente correto e não para divisão de terras em mercadorias. 

O capitalismo é um modo de produção violento que destrói o ambiente, explora as 

pessoas e transforma todos em mercadorias, funciona a partir de crises constantes e da 

exploração do trabalho e da natureza. 

Desta forma, soluções para as crises ambientais dentro do capitalismo possuem 

reduzido potencial de efetividade, assim, como as soluções jurídicas apresentadas pelo Estado, 

independentemente de ser um Estado de direito ambiental ou não, pois a efetividade das normas 

ambientais não decorre de sua positivação, mas sim das relações materiais de produção que lhe 

dão base. 

Por esta razão, a agroecologia, devido ao seu caráter social, político e econômico, tem 

o potencial de impactar na esfera de produção, articulando grupos de agricultores e 

consumidores, para adotarem novas formas de produção e de organização social, mostrando 

que é possível outras formas para além do capitalismo. 



228 

A agroecologia - enquanto ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento 

político – possui um forte papel político que pode impactar a esfera de produção e contribuir 

para novas formas de pensamento holístico descolonizado e emancipado da ciência burguesa. 

Diferentemente do direito, que como forma-jurídica da mercadoria, assume um papel 

atrelado às balizas do capital, portanto, não se apresenta como instrumento promotor da 

agroecologia, nem para a solução para a crise ambiental e ecológica, que, aliás, se apresenta 

inviável no capitalismo, pois, irrealizável a construção de um capitalismo sustentável, 

consequentemente, mesma sorte padecem o Estado de direito ambiental e de um sistema agrário 

agroecológico. 

Deste modo, o potencial de concretização da agroecologia pelo direito é bem diminuto, 

devido ao caráter puramente abstrato das normas ambientais e agroecológicas, as quais são 

desprovidas de eficácia e efetividade, por não contarem com uma correspondência fática na 

esfera de produção. 

Contudo, a agroecologia, devido ao seu caráter político, econômico e social, pode 

promover alteração no direito em bases políticas sustentáveis a partir da adoção de uma real 

política agrícola de desenvolvimento sustentável, como também pode redefinir o sistema 

agrário em base agroecológica, para implementação de uma nova forma de agricultura, com 

uma justa distribuição de terras, em respeito ao trabalho dos agricultores e à existência dos 

povos tradicionais. 

A agroecologia é um gérmen para se pensar novos hábitos alimentares, novas formas 

de produção agrícola sustentável, com justiça social no acesso à terra e novas maneiras de se 

relacionar com a terra, em prol de uma agricultura sustentável, economicamente viável e 

socialmente justa. 
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